
13 ~yıl • sayı 448 

Çarşamba 

9 
7~ ay l 1930 
Temmuz / 

--Asilerin tenkili kat'ı suretle 
A&iler tenkil edilmektedi~ 
4 temmuzda başlanan tenkil işi, 18 temmuzda 

çapulcuların külliyyen imhasilc 
neticelenecektir 

Ankara, 8 (Telefon) - Şarktaki asiler şiddetle tenkil olun
maktadır. Tahassun ettikleri muhit günden gllne daralmaktadır. 
Tayyarelerimiz mlltemadi surette bombarduman yapmaktadır. 
Bilhaua bu vaziyette asilerin atlı kısımları harp görmemiş atlar 
lizerinde mühim telefat vermektedir. 4 temmuzda başhyan tenkıl 
ameliyesi, ~atbik edilmekte :olan programa göre 18 temmuzda 
çapulcuların hepsini imha edecektir. 
-================~==============================:ı::::::::==== 

Entelicens servis 
Ağndağı hadisesinde. 

alakadardır 
Ağn dağı bavalisindeki tedip ve tenkil harekitımız devam 

ediyor. Bu harekatın cereyanı noktasından yeni bir vaziyet yoktur. 
Son gelen ha -
herler daha zi -
yade Ağn dağı 
hadisesini tevlit 
eden siyasi tah
rikçileri tenvir 
etmek itibarile 
ehemmiyeti ha • 
izdir. Şimdi TU· 

ıulı ve Arabat 
ve farGyonız ki 
Ağn dağı ha va
lisinden hudut _ 
lanmıza tacavQz 
eden qkiya çe-

\ 

..• 

1930 
Daktilo Şampiyonu 

ııTemmuz 

Cuma 
Günü seçilecek 

" VAKIT,, ın tertip ettiği 
diJktilo masabakal11rın
dan 1930 5enesine ait 
olanı 11 Temmuz Cuma 
gana 5aat dokuzda tica
ret mektebinde Isianbul 
daktilo matehauısların
dan ve gazetecilerden ma
rekkep bir lllrl heyeti hu
zurunda icra edilecektir. 

Müsabakaya i•tirak edecek
ler makinelerinin marka11 
ile klavyelerini vakıt müsa
baka memurlu§una sur atla 

bildirmelidirler. 

Şükrü Kaya B. İn bir 
ziyareti 

Ankara, 8 ( Telefon ) - Da
hiliye vekili Şükrü l<aya Bey 
bugün ismet Paşa Hazretlerini 
ziyaretle bir müddet görüşmüş

tür. Bu ziyaretin son isyan ha
disesi ile alakadar olduğu zan
nolunmaıdadır. 

Yeni fidanlıklar 
Ankara, 8 (Telefon) - Ma

nisada 200 dönümlük bir asma 
fidanlığı tesis olunmuştur. Tekir-

VenlzeloJ Turklerle iiil~fı imzalarken mübadillerin 
müddeiyatını nereye vazdı l . 

- FIU: isimli Yunan gazetesındtn -

930 at yarışları 
Üç hafta sonra başlıyor 

~~~------~~~-

Bu seneki yarışta ra, geçen sene göremediğimiz 
yeni bir çok hayvan iştirak edecek 

dağında da bir büyük fidanlık Gecen sene Istanbulu lezzetli bir spor havasile heyecana ve-

telerini uıI sevk 
ve idare eden 
faal merkez 
( Maku ) da bu
lunmaktadır. Fa
kat bu merkez 
ile ( Musul ) veya 
(Irak) ve (Halep) 
arasında irtibat Ağrı dağındaki fesat ocağını kimler 

höraklflvor 
l,l.!Pılacakg:.,. ::s=====s==s==595=2=2§ l ::; = = =~-... ilWWW' .. 

vuıtalan da vardır. Hadisede 
lranın ve Iran aşiretlerinin 
vaziyeti kör bir alet gibi kul
lanılmaktan ibarettir. 

Habrlarda olduğu tlzere Efga
Dfstam altilst eden meıbur · ln
giliz casusu ( Lavrens ) bura
daki itlerini bitirdikten sonra 
birden bire ortadan kaybolmuş
tu. O vakit ıark memleketlerinin 
cahil sınıflarını tahrık ederek 
ortalığı bir birine katmağı ken
disi için hususi bir san'at, bir 
ibtius haline getiren bu meıhur 
lngiliz casusunun Türkiye hudu
tlarına civar bir yere geldiğinden 
bahsedilmişti.Bu haber bir müd
det gazeteleri işgal ettikten 
sonra unutulup gitmişti. 

Ağndağı hadisesi meydana 
çıkınca esbap ve avamili aranır
ken timdi herkes casus (lav
rens) i babrlayor. muhakkak 
Şark hudutlanmızda olan işlerin 
içinde ( Lavrenı ) in alikası 
vardır, deniliyor. 

Halk arasında vasi bir dedi 
kodu halinde intişar eden bu 
kanaat manasız bir ıüphe olarak 
telikki edilmemelidir. Çünkü 
meseli son hadiseler ile alaka
dar olduğunu kuvvetli vesika 
lar ile sabit olan maslup şeyh 
Saidin ojlu Salihattin Iraktaki 

İngiliz komandanımn tavsiyesi ile 
Irak harbiye mektebinde mec
canen tahsil ettirilmiştir. Sonra 
gene bu Salihattin (Halep) te 
(Hubyan) ismile icrayı faaliyet 
eden ve Gürt istiklili için çalı
ıani cemiyetin başındaki doktor 
Şükrü ile münasebette bulun
muştur. Diğer taraftan Irak hu
dudu dahilinde bulunan Kürtler 
ıçin Kürtçeyi resmi Jisan olarak 
kabul ettirmek meselesi son za
manlarda İngilizleri fazlaca meş
gul etmiıtir. 

Bu noktai nazardan Irakta 
bulunan lngiliz idaresi ile Irak 
htikumeti arasında bazı müca
deleler bile cereyan eylemiştir. 
Buna ra~men İngilizlerin noktai 
nazarları tabii olarak galebe ka
kazanmııtır. 

İşte yalnız bu ahval bile Şark 
hudutlarımızda vuku bulan tahri
katın arkasında ( Lavrens ) in 
bulunması ihtimalini teyit eden 
esbap ve deliilden olarak kabul 
olunabilir. 

O halde burada batıra ıöyle 
bir sual varit olabilir: 

- Eğer hakikaten İngiliz 
( Entellicens servisi) inin meşhur 
siması ( Laverens ) bu Ağn dağı 

w~·~~~ret~~ndm L' ~i~~i~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~§ biri ise, dolayısile Irakta manda iJ 
[ Alttarafı 2 inci sıyıfamızdadır ] 

Baytar mıidürD Rasim B. 
ren at yarışları mevsimi tekrar 
gelmiş gibidir. Yarış v.e ısla.h 
encümeni tarafından tens ıp edı-
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# Mizah, Sinema, Kadın 
1 savıfası, Husolininin ma- ~ 
~ kalesi, Şiir. Varyete 1 
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len koşulnr bu sene ağustosun 
birinci cuma gününden itibaren 
başlıyacak ve geçen sene oldu
ğu gibi nltı cuma devam ede
cektir. Bundan maada eylfıl so
nunda hususi muhasebe tarafından 
bir yarış tertip edileceği cihetle 
Istanbul 930 senesinde de yedi 

heyecanlı cuma geçirilecek demek
tir. Bu seneki koşuların ikrami
yesi yekunu geçen senkinden 
200 lira fazlasıyla 13,450 liradır. 
Her cuma beş koşu yapılacak

tır. 22 ve 29 ağustos cuma gUn
lerinin beşinci çalı manialıdır ve 
Unformalı zabitlere mahsustur. 

En Büyük ikramiye 
Bu seneki yarışların en büyilk 

ikramiyesi 22 Ağustos gününlin 
üçüncü koşuşudur. Bunu kaza
nan 1050 lira mükafat ile bu 
koşuya girecek hayvanlar için 
verilen duhuliye Ucretlerinin 
mecmuunu alacaktır. Bu yarışa 
üç ve daha yukan yaştaki ha
liskan lngiliz at ve kısrakları 
girebileceklerdir. Ayni gün ya
pılacak ikinci koşusunun birincisi 
700 lira kazanacaktır. 

S4tıl4cak t4ylar 
Encümen tarafından Fransa

dan gebe olarak getirtilen halis 
kan İngiliz kısraklarından doğan 
taylar 15 agustos günü müza
yede ile satılacaktır. 

Yarıtlarda heyecan 
Bo seneki yarışlara hangi 

hayvanların gireceği henüz belli 
değildir. Bununla beraber geçen 
senekinden çok fazla hayvanın 
iştirak edeceği muhakkaktır. 
Bu memnuniyet verici netice, 
at yarışlarına verilen ehemmi
yetin, gösterilen teşvikin çok 
tabii neticesidir. 

Bu sene memleketimizde İn
giliz atlan geçen senelere niı
betle mahsus derecede çoğal
mışhr. 

Stradivarius, Dr.pucurt, Estafet
te, Fol Esporir il, Vrai Gascon 
bunlar arasındadır. Bundaa ma
ada ayağındaki arıza dolayısile 

geçen seneki Istanbul yarıılarına 
girmiyen Andranikosu de Istan
bul için yeni bir at olarak bu
lacağız. 

Bu isimlerini yazdığımız atla
nn hepsinin ve başvekilimize 
ait bulunan "qlgu,, nun bu se• 
neki lstanbul yanşlarma girme
leri ihtimali çok kvvcttidir. Bun
lar arasında, bu sene gerek İz
mir gerek ankarada beş altı 
koşuyu kazanan ° Andranikos ,, 

içer bir adamdım. Şimdi her 
akıam içiyorum ve ancak bunu 
içtiğim zamandır ki biraz ıiikii
net buluyor ve kendimi avutuyo
rum. Hele son zamanlarda ken
dimi iyiden iyiye bu zehire ver
dim. Niçin mi? Çünkü ölmek 
istiyorum, bir an evvel, bir da
kika evvel ölmek istiyorum ••• 
Sana vasiyetim olsun, şayet ölür
sem fU duTardaki harita ile bay
rağı ve oğlumun resmini kendi 
elinle kefinimin arasına koy ve 
beni öylece gömdür. 

Kaptanın sesinde sıcak bir 
ihtizaz vardı. Gözleri nemnakti. 
Omuzları sanki ağır bir yük 
altında imiş gibi çökmiiştü. iki 
derin çizgi dudaklarının kena
rından aşağıya doğru inerek yü
züne, yorgun ve harap bir ada· 
mm meyüs ve kudretsiz ifade
sini veriyordu ... 

Bu halile ona kimse, daha bir 
saat evvel Beşiktaşın ortasında 

Entelicens servis 
Ağndağı hadisesinde 

allkadarlar 
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Fevzi .Pş. 
Takirdağı: 8 [A.A] - BUyllk 

Erklnı Harbiye reisi Fevzi Pt. 
Hazretleri ıehrimi:ıi teşrif etmiı
lerdir. 

Haklarınız nerede ? 
Haber aldığımıza göre geçen 

pazar günü bütün lskeçe Türk· 
leri toplanarak mühim bir miting 
aktetmişlerdir. Bu içtimada ls
keçeli ırkdaşlanmız ekalliyetler 
hukekuna ait esaslı mad -
deler üzerinde fikir yürüt -
müşler, kararlar vermifler ve 
mukarrerat Yunan Reisicümhu
runa, Baıvekilioe, ayan ve meb'
usan reislerine, Maarif nezaretine, 
matbuata ve akalliyetlerin huku· 
ku ile alakadar olan muhtelit 

[ UStarafi l inci sayıfamızda ] 
almıt olan lngili:ılerin bu İfte 
alakalan var ise isyan harokltını 
tahrik için Makuyu merkez itti• 
haz edecek yerde (Muıul) u in
tihap etmek daha doiru olmaz 
mı idi?,, 

Şüpheıiz bu ıual yerindedir. 
Ancak ( Musul ) yerine (Maku) 
nun tahrik lnerkezl intihap edil
miş olmasının da ayrıca tercıh 
sebepleri bulunabilir. Filhakika 
(Muıul) a temaa aden ıark vi
lAyetlerimizin teıkilit noktasın· 
dan vaziyeti tahrik için (Maku) 
ciheti kadar müsait değildir. Di
ğer taraftan hududumuzun (Mu
sul) a civar olan ye~leri Ağrı 

dağı havalisinden baıka bir 
vaziyettedir. 

Ağrı dağı esasen hemen he
men daimi surette çapulculuk 
ile geçinen aıiretler ile mHklın 
olduğu için iıyan tahrikçilerinin 
bunları mak1atldrma alet olmak 
için diğer mmtakalardaki •fİret
lerden daha mUaait görmüt olma
ları lbım gelir. 

Nihayet (Muıul) yerine (İran) 
toprakları Ozerinde bir tahrik 
merkezi intihap etmekte diğer 
bir maksat bulunabilir. Bu mak
sat ta (Türkiye) ile (lranhn mil
nasebatını ihlal etmektir. ÇUnkn 
tahrik merkezi Iran topraklarında 
bulundukça Tn me için .1ikJyete 
muhatap olacak yer aadece res
'rtıi .. l'ran hulcômetiair. Maamafıh 
topraklarında işleri karııtıraların 
lrani maskesi altında bir takım 

ile geçen hafta Ankarada Gazi 
koşusunu kazanarak büyük bir 
galibiyet kaydedilir "Olgu,, ve üç 
dört hafta evvel Atinadaki büyük 
yanıia ve 18 milkemmel hayvan 
arasında ikinciliği kazanan "V rai 
Gaston" çok yilksek ve çok 
kıymetli atlardır. 

Yanı iılerile muvaffakiyetle 
meıgul olan baytar baımOdilrU 

Raıim B. buglln Veli Efendi 
çayanna giderek yanı yennı 
gezecek ve hazırlıklara nezaret 
edecektir. 

Y arıılar bakkmda ilerde daha 
fazla maHimat vereceğiz. 

Fransız hayratını ı&kUp yere 
atan ve etrafını ıaran kalabalı
ğı yararak ıeyredenlere vOcudO 
bir dev cü11e ve irtif aile g&zft .. 
ken adam diyemezdi. 
Oğlunun resmi, oğlunun hatı

rası önünde Kaptan o kadar 
kendiıinden geçmif, o kadar 
oğlunun ye'sO matemine kapıl
mıştı. 

Rilştll, görüyordu ki, Kaptan 
şayanı hayret bir ıurette içiyor
du. 

Sözlerinde abuk tabuk biç 
bir ifade yoktu. Sadece Umitsiı 
bir adamdı. 

RilştU, ona kendi acılarından 
bahsetmeyi çok istedi; Fakat 
buna )Uzum görmedi. Zaten acııı 
kendi kaburga kemiklerine dar 
gelen bu adamı ıahıına ait ıztı
raplarla neye mUteezıi etmeli 
idi? .. Ve bunda ne faide vardı? .. 

Rüştii kaptanın evinden çık
tığı zaman vakit, gece yarasına 

ecnebiler olması İran hükumeti-
nin meı'uliyetini izale edemiye· 
ceği şüphesizdir. Ş. Saidin oğlu 

lA'ilrt cemlvetlnde kimler V4r? . - -
Halepteki Hubyan cemiyetinin Hafi devam eden celseden 

uzun zamanlardan beri faaliyette a h k 31 
b 1 d v .. 1 .1 kt d' B sonr· mu a eme u un ugu soy enı me e ır. u 
cemiyete Selim Memduh iıminde temmuza kaldı 

mübadele komisyonu umumi 
merkezine telgrafla bildirllmittir. 

firari bir kUrt de dahil bulun-
maktadır. Bu adam iki sene 
evvvl Franıızlar tarafından An-
takye lisesine muallim olarak 
yerleıtiriımiftir. 

Hubyan cemiyeti her hafta 
muntazaman toplanıp mukarre· 
rat ittihaz etmektedir. Mem· 
düh Selim her hafta Antakya• 
dan Helebe gidip içtimalara 
iştirak etmittir. Bu adamın Hub
yan cemiyetinin katibi umumisi 
olduğu haber alınmıtbr. Bu ce• 
miyet azası arasında ismi geçen 
Şükrü de Dr. Şükrü Mehmet 
tir, bu adam vaktile İ5tanbulda 
kabine açıp doktorlu ;: etmiş, 

mütarke senelerinde de burada 
kurulan KUrdilstan taali cemiye-
tinde çalışmış, bilAhare memle
ketimizden har ce firar etmişti. 

* bununla beraber bütün bu yaz-
dıklarımız şurada burada yapılan 
tahminler cümlesindendir; Hüku
met mahafiıi bunları teyit eder 
bir ıey söylememektedir. 

Hudut karakollarımı-
zın tacizi 

Van, 7 (A.A) - " Hususi mu
habirimizden " ( Gecikmittir) : 

1ranhlar tarafından ıerbest 
bırakılan Mehmet Musto hudut 
karakollarımızı taciz etmektedir. 

Birbirlerine girdiler 
Van, 7 (A.A) -"Hususi mu

habirimizden» [Gecikmiştir): 
Eıkiya reislerinden Kör Hüse-

yen damadı Yusuf Aptal alınan 
mevsuk habere g5re tekrar Ira
na geçmiştir. Emir Leıker Yusuf 
Aptalı, Halit Aiayı T ebrize g~ 
tOrmek iıtemiıtir. Kızıldize kar
tııında çadır kuran Toıonun a
damlarile Halit Ağa arasında 
mOnazaa çıkmıt ve tarafeyn bir
birlerini 6ld0rmeğe bqlamıılar
sa da Iranın hudut zabiti ara
lanna girerek barıthrmıttır.Bun-

yakındı. G6k, p.nl pınl yıldızlarla 
parlıyordu. Çqme yalağının biraz 
ileriainde bir ıokak k&peti, kıv
nlmıt uyuyordu. Rllıtllyll g&rlln· 
ce yavqca bqına kaldırdı. Ve 
sonra yanandan ıeçen adamın 
kendiıine qına olduğunu anla
yınca tekrar batını koltujıınun 
albna ıokarak uykuıuna devam 
etti ... 

Vaktin ilerlemit olmuına rağ· 
men uykusuzdu. Kahve çoktan 
kepenklerini indirmiı , ortadan 
el ayak çekilmitti. 

Ruttll, yokuıtan aıatı tellth 
adımlarla ileriliyen bir gölgenin 
belirditini gördU. Bu gölge 
yaklqtıkça bOyllyUp tavazzuh 
ediyordu, kendi yanına gelince 
durdu; nefea nefese idi: 

- Affedersiniz .•• diyerek RUş
tUye hitap etti .. Burada bir ka
dın doktoru varmıf, biliyor 
muıunuz? Adı Necip lbrabim 
Bey ... 

RUıuı bu ismi nasıl bilmezdi, 
ki onu yalınız bu mahalle değil, 
bütün Türkiye tanırdı .. Ta uzak 
memleketlerden, Anadoludan 
silrO sürii kadınlar, tıpkı ıekere 

Ankara, 8 (Telefon) - (Şimali 
Kilrdistan) isminde gizli bir fesat 
cemiyeti teıkilinden maznun maa
lup ıeyh Saidin oğlu Salihattin 
ve arkadatlarmın muhakemesine 
bugün ağır cezada gizli celse 
teklinde devam edildi. Muı ve 
Erzuramdaki maznunların ruuha
kemelari de bununla tevhit edil
diğinden bu maznunlarm gelme· 
!erine intizaren muhakeme 31 
temmuza talik edildi. 

Liman işleri 
Ankara, 8 ( Telefon ) - Veli 

Beyin burada itleri çok olduğun
dan lıtanbul llmanını ve limiln 
şirketi işlerini tetkike memur 
komisyonunu, hariciye vekaleti 
hukuk müşavirlerinden Avni Bey 
temsiJ edecektir. 

Yağmur 
Ankara, 8 ( Telefon) - Öyle 

Uıeri yarım ıaat devam eden 
bir yağmur yağdı. Hava bulutlu 
geçmiştir. 

Çif tciye pulluk 
Ankara, 8 (Telefon) - Pul

luk kanununa müsteniden çiftçi
lere dağıhlmak nzere alınacak 
ıiraat aletlerini ıeçmek için lk
bsat Vekaletinde bir juri heyeti 
teıkil olundu. Şimdiye kadar 3 
fırma müracaat etti. 

lann maksadı Kızıldizeyi i:ıa' ç 
ederek Ağrı tarikini durdurmak
mış. 

Çember daralıyor 
Van, 8 [A.A.] - Hus~si mu

habirimizden: 
Zeylan ve Hacıdiri dereıinde 

ııkııtırılan ıaki gruplarını ihata 
eden tazyik çemberlerinin sıkıt· 
tmlmakta ve eşkiyanın kısmı kül
Jiainin tenkilleri ilerlemekte ol
duğu haber alınmıştır. 

lttihaz edilen kararlardan bir 
kısmı müftü ve cemaat intiha
batına ve kanunlarına dairdir. 
Bundan maada Türk akalliyetinin 
harsi ve içtimai vaziyetini tesbit 
için Türklerin umumi bir konıre 
aktetmelerine müsaade iatenil
mektedir. 
Tütün tüccarları tehlikede 
lskeçede çıkan u.y eni Adım .. 

refikimizin verdiği mühim bir 
habere göre Garbi Tarakyadaki 
Türk tütUn tüccarları tehlike 
geçirmektedirler. Birçok tUccar 
ezcümle lmam Süleyman, Süley
man Faik, KAtipzade Hamdı, 
Halil, Mehmet Efendtler iflas 
etmek tehlikesine maruzdurlar. 
Bunlann bir kısmının bilumum 
mallarını, milli banka, Atina 
ve İyoniyan bankası haciz ve 
rehin altma almış !ardır. 

Bu beş altı tUccenn elinde 
ise 500 bin okka tUtUn vardır. 
Bu adamlar mabvolurlarsa as
gari hesap ile 60 bin lngiliıı: 
liralık sermaye yok olacaktır. 
Hu adamların oradan kalkmuı 
Tilrk çıftçisine, amelesine ve bn
tün Türk cemaatine büyük bir 
darbadır. Bu akibetin sebebi 
krizdir. "Yeni Adım,, bunlann 
sebe~lerini. haksız muameleri
uzun uzadıya talili! ve ~~\\~ 
etmekte ve tütün tüccarlarının 
ne şerait dahilinde bu vaziyete 
düşerlerse düşsünler neticenin 
Türklüğe bir darbadan bqka 
bir şey olarak g&riinmi
yeceğini, bankaların bu abciz 
kararlannı alabilmek için hüku
metten etabli vesikaları al
dıklarını halbuki bu vesikanın 
M. M. komisyonu tarafından 
verildiği takdirde ancak bir 
hukuk şahadetnamesi mahiyetin
de telakki edilebileceğini, biç 
bir hukuki kıymeti olmayan bu 
Atina etabli vesikalarının Tiirk 
tliccarmın milklerine haciz veya 
rehin muamelesi yapmak için 
nasıl birinci imil olduğunu an
lıyamadıklarını iıaret ve tiklyet 
etôıcktedtr. 

konan sineklerin savletile, kıtın- ancak beş dakika isabet 
tıya Uşllşen karıncalarm tahallU· ederdi. Beş dakikada bir kadın 
kile onun muayenehanesine ko· hastalığının muayenesi mUmkUn
şarlar, ondan tifa ve medet mü idi7 •• 
umarlardı.. Doktor Necip İbrahim Bey 
Doğum hariç olmak Uzere as- için dünyada gayri mUmknn 

kart kazancı gOnde 100 le 200 hemen hiç bir şey yoktu .•• 
lira arasında idi. Bir doğumdan Doktor, hastasını muayene 
150-200 liradan aşağı para al- ederek reçetesini yazdıktan son
mazdı. ra sağ elile vizitesini cebine 

indirirken sol elile kabinesinin 
Doktor, her gün Cağaloğlun- · b' h · · . . . . . kapısını açar, yem ır asta ıçerı 

dakı ıdarehanesıne ıner, merdıven- 1 • d k"k d k h ta , 
d 

. . a ır ve aynı a ı a a çı an u y 
re kadar olu olan ve kendısı- 'k. .. l · · k k . . . ı ı gun sonra ge mesmı sı ı sı ı 
n.ı s~burauzlukla bekhye~ müşte- tenbih etmeyi unutmazdı .•• 
rılenn arasından geçerdı. Doktorun verdiği reçetenin 

Doktor insanları adet itibari· muhteviyatı, hasta için on beş güıı 
le saymakta mahareti vardı. Ma- kifayet ettiği halde doktor 
bir bir celep, bir koyun çobanı iki gün sonra muayene ettiği 
bile davarlarını saymakta Dok- ayni hastaya tekrar ayni reçe
torun maharetine çıkışamazdı. teyi verirdi. 
Senclerdenberi müşterilerini sa- Doktor işin parasında idi. Onun 
ya saya şöyle bir göz kestirimi- nazannda hasta denilen bu ıtırO 
le kaç kişi gelmiş olduğunu an- sürü kadınlann ellerine muaye
lardı. neden sonra her halde iyi fena 

Kabinesine girdikten sonra bir reçete sunulması icap edi
Doktorun ilk işi, saatine bak- yordu. Filhakika bu reçetelerin 
mak ve sonra müşterilerin ade- yapılması için müşterinin kendi· 
dine kabinede çalııma saatini sinden başka eczacıya da bir llcret 
taksim etmekti. Bazı gün tesviye etmesi iktiza edecekti. 
olurdu ki bir müşteri için / Devam var/ 
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İ~tanbul-lskenderiye hattında~ son~a 
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Seyrisefain Avrupaya vapur 
işletmek teşebbüsünde mi ? 
İzmir ticaret odasının müracaatı 

üzerine tetkikat yapılıyor 

.c.-....: 11~kenderlye limanından bir manzara 
llV]'nH am tarafınd ı -ta ld . bul- iz • l k . an ıs n- arenın bu hayati meseleyi 

mır- ı enderıy t h . teai ı bttut. e pos asınıil e emmıyetle nazarı itibara alarak 
l!I .. un memlek f . . . ret Al • d e ınuz tıca- yenı sene için odamızın bu ar-

uyand~ı:.~b:. umumi bir alika zusunuo temin edildiğini görmek 
Bu cum U . yegine emelimizdir.» 

posla için a ~ nü ya~ılacak olan idare nezdinde dün yaptığımız 
dolu ist' h 

1 
a~adenız ve Ana- tahkikate göre bu mektup ehem

çok :ısa ~ınta~alarından bir miyetle nazarı dikkate alınmış 
ikincf a ~ gond~rilmiş, birinci ve tetkikata başlanmıştır. Bugün-
le tylo cu mevkıl«:ri için bilet- lerde meclis toplanarak bir karar 

r sa ı mıştır k . y . h · verece , ıcap ederse yakında 
iz .enı . attın küşadı bilhassa Felemenge İsıkenderiye battı için 
mır tüccarlarını . d" • b. '"b 

h 
Se\rın ırmış, ır vapur mu ayaasma gidecek 

sreçeıı afta t l . kongr . d 0P anan tıcaret olan heyet bazı şilep için de 
esm e S · f . kUr d'l k eyrıse aıne teşek- temasa geçecektir. 

e ı ere seferin bilt'" A -
rupa r nl un v 
haknrn::ıa a~ına teşmili için 
ıebbü•atta v~~dare nezdinde te· 

brılm t 
unulmaaı kararlaş

ış u·. 
Haber aldığımıza 

makıadı te · göre bu 
L • . mın etmek üzere dün 
ızrmr ticaret oduı t 
idareye resmen nıUra &rafından 

• t' G d . caat edil-
mıı ır. 6n erilen mekt • 

t kk 
upta ıda-

reye eşe Ur ve nıuv ff k' 
temenni edildikten s a a ıyet 

. . onra ay-
nen şöyle dınmelµedir: 

« Odamız üç sened b . 
S . f'. al ~en eynse aının y nız lskend . . 
hattında değil hatta, hi,. ol erıye 
b 

. r mazsa 
eı altı ıılep mlibayaa ed k 

(Kontinan) ve (Londra) ha.u::.:. 
da da çaJışmağa başlama 
b 

. sanı 
Uttın varhğile arzu etmiıı. 0 Y BU• 

retle Ali makamatın nazarı ıttıla· 
lanna arzeylmekte bulunmuştu 
Çünkn lzmir limanından sene~· 

asgari 200000 ton mal ibr e 
edilir. O nisbete yakın da ith:~ 
lit olur. Devletin bir rnilesseıeıi 
olan ıeyrisefain idaresi bu mu
azzam iıin bir mıktannı ha
l~ bu hizmeti ifa eden kunı
panya.lardan rekabet hissi tevlit 
etmeden kolayca alabilir. 

TOrk bayrağının harici ticare
timizde yer bulması itibarile te
min eyliyeceği manevi şeref ve 
kıynıetin ise kolayca takdir bu. 
yurulacağı tüphesizdir. Fakat 
odamızın bu husustaki fazla is· 
rarı başka sebeplerden neşet 
etmektedir. 

Beynelmilel bahri nakliyatı 
yapan kumpanyalar arasında 
bazen huıuıi anlaşmalar vuku 
bulmaktadır. Bunun neticesinde 
ı:amamna göre muhtelif memle· 
ketler navlun itibarile adeta 
bir tröst karşısında bulunuyor· 
lar. idare bu aefıe:t~erle bunu 
kırabilir. 

Arşidük Oto 
Macar tahtına gelecek 

mi, gelmiyecek mi? 
Vasati Avrupada muhtelif 

siyasetler takip eden Fransa ve 
ltalyayi yekdiğerine karşı koyan 
mühim meselelerden biriaisde 
Macaristan tahtının kimin tara· 
fından işgal edileceği meselesi-
dir. İtalyanlar Macar tahtına 
lilabık Avusturya imperatoru Şarl 
ile Zitanın oğlu ArşicIOk Oto 
dö Habsborgun saltanat mev
kiine gettrilmeıiniı istemektedir
ler. Bu, Fransızların 'Ye kllçük 
itilAfın işine k·clmemektedir. 

· ArşidUk Otonun Macar tahtına 

Arşidllk. Oto 
ge~~eğe teşebbüs edip etmiye
cegı hakkmda bir çok rivayet
ler çıkarılmaktadır. BrUkselden 
gelen haberlere göre Arşıdük 
Oto LUksenburgda bulunmakta 
ve tahsilini " Loven ,, darülfünu
nunda itmam için hazırlanmak· 
tadır. Halbuki Morningpostun 

Cenevre muhabiri Arşidük Otonun 

Aslı ne? 
Berberler arasındaki ihfil.ifta 

bir cevap 
Berberler cemiyeti ile esnaf 

arasında senelik ücreti kaıdiye 
ve hüviyet cüzdanlarının tecdidi 
ylizünden ihtilaf çıktığını, kayit 
ücreti alınmadan ctizdan veril
mediğini yazmıştık. 

Cemiyetin heyeti idare aza
sından bir zat bu hususta şun· 

ları söylemiştir: 
"Söylenildiği gibi her azadan 

kayit ücreti toptan alınmamak
tadır. 

Esnaf hazirandan itibaren 
cemiyete kaydolmağa ve hüvi· 
yet cüzdanı almağa mecburdur. 
Bir ay zarfından 1600 azamıza 
hüviyyet cüzdanı verdik. Cemi
yete hiç kaydolmıyan 100 ber-
beri de meydana çıkardık. Ce• 
miıetimizin azalanna her zaman 
sUhulet göstermekteyiz. Bu ay 
nihayetinde taşındığımız yeni 
binada mektebi açacağız. Kal
falardan maada bütüu çıraklara 
da burada ders gösterılecektir. 
Cemiyet berberler için elinden 
geleni yapacaktır.» 

Bir macera 
KayboJan ·genç kız 
meğer nerede imiı! 
Kasımpaşada Kulaksızda bir 

kız kaçırma vak'ası olmuıtur. 
Bugiln Adliyeye intikal etmiş 
olan bu vak' ayı bize anlatblar, 
yazıyoruz: 

Kulaksızda Emir Efendide otu .. 
ran bir genç, ayni mahallede 
sakin 16 yaşında bir kızla ıeviş
mektedir. Bu sevgi gUn geçtik
çe hararetlenmiş, iki genç bir
birlerini görmeden ya şayamıya .. 
cak bir hale gelmişlerdir. 

11 M,, ismini tafıyan gencin ai .. 
lesi u A,, Hanımın ailesini ziya· 

ret etmiştir • u A ,, Hammın 
valdesi bu izdivacın gayrikabil 
olduğunu ve kızı başka bir 
adama vereceklerini söylemiıtir. 

Bu söz ilzerine iki genç hiç 
buluşmaz olmuşlardır. Nihayet 
bundan on beş glln evvel bir
leşmiıler, birbirlerinden aöz al .. 
mışlar ve bir hafta evvel de 
(A) hanım birden bire evinden 
kaybolmuştur. Kızın ailesi bu 
tegayyiipten endişeye diişmilş, 
keyfiyetten polis haberdar edil
mit uM.,, B. isticvap olunmuştur. 
Bu iaticvaptan bir netice çık
mamıf, bir hafta saklanan genç 
kız ailesinin izdivaca muvafakat 
vadi tızerine meydana çıkmıştır. 
Bu vak'a elyevm mahkemeye 
intikal etmiı bulunuyor. 

~g.-

M. Vülfbeyn 
Mezunen Avrupada bulunan 

Muhtelit mübadele komisyonu 
umumi kitibi M. Vülfbeyn 15 
temmuzda lstanbula gelmek 
nzcre Cenevreden haraket ede
cektir. 

bir çok Macar ricali siyasiye 
ve askeriyesi ile gizli mib:ake
ratta bulunduktan sonra meçhul -
bir yere mf.Ueveccihen Cenevre· 
den ayrıldığını bildirmektedir. 
Bu iki rivayetten hangisi doğru• 
dur. Jmperatoriçe Zita oğlunun 
başma 11 Sentetiycn ,. tacını 
giydirm,ğe çalışacak u11? burasını 
ancak hadisat bize bildirecektir. 

Zaro Ağa Bir günde 
1830 senesile 1930 
senesini mukayese 

ediyor 

'
1/nsanlar ıimdi birer ~eytan 

gibi uçuyorJ4"'1, 

Londrada münteşir Taymis 

gazetesi Amerikaya doğru yoluna 
devam eden Zaro Ağa için 
uzun bir yazı yazmıştır. 

Zaro Ağacın muh' a 1ar bir hayat 

tercemesini havi olan bu yazıda 

onun bazı mUlaleaları da vardır. 
Zaro aga 1830 ile 1930 arasında-
ki farka dair sorulan suale ver
diği cevapta fU ıözleri ıöyle· 

• t• mış ır: 
11lnsanlar ıimdi birer şeytan 

ıibi uçuyorlar. 1830 da pek 
yavaı hareket ederlerdi. Bir 

yerden bir yere gitmeden evvel 
uzun uzadıya dUtllnilrlerdi. Fakat 
yllz sene ev•el insanlar daha 
zengindi. Albn bol ve her ıey 
ucuzdu.,. 

Bununla beraber Zaro ata 
1930 senesinin ketiflerinden 
memnundur. 

Zaro ağa 175 ya,ına varmağı 
limit ediyor. 

• 

İstanbu~dan Parisc 
gidiliyor 

' ' C. l D. N. A,, ta1.r')larc 
şirkt ti J'enl bir hat tes,s e ti 

Yeşilköydeki 11C. l. D. N. A,, 
tayyare şirketi haziran ayma 

mahsus olmak ilzere "Şark oku,, 

isimli yeni ve seri bir havai 

poıta tesis etmiştir. 
Evvelce lstanbuldan Parise 

tayyare ile iki gDnde gidilebili· 

yordu. "Şark oku,, postasile 
şimdi bir günde Parise gitmek 

kabildir. Pa-ıa" günlerinden 

maada Yeşilk6yden her sabah 

ıaat 3,45 de bir tayyare hareket 
etmekte, Sofya. yahut BUkreş, 

Belgırat, Budapeşte, Viyana, 

Prağ, Strazburg tarikile akşam 

21,55 de parise visıl olmaktadır. 

Yalnız Avrupanın en mühim 

merkezlerini şehrimize bir glin 

içinde bağlayan bu hattan bun
dan böyle her zaman işlemesi 

temenniye değer. 

Bu bat ile yalnız Parise deği 

Londra,Berlin, Varşu va Moskc 

Stokholm, Tunus, ve Madrid 
gidilebilir. Bundan başka 

yare postaları mektup ve 

postal de kabul etmektedir. 

ilk ve orta mektepler 
Muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 

hakkındaki kanun ... 
llk v orta mektep muallimle -

rinin terfi ve tecziyeleri hakkında 
10 • 6 - 930 tarihinde kabul edi
len kanun di1n villyetimize teb
liğ olunmuştur. 

Bu kanunun ilk iki maddesi 
orta tedrisat muallimlerinin ba· 
rem derecelerini göstermekte 
Te bir muallimin 25 senede 12inci 
dereceden 4 üncü dereceye ka
dar çıkacağı kayde dilmekte· 

dir. En az orta mektep mezunu 
olup ta resimt musiki, beden ter
biyesi, biçki, dikiş dersleri oku
tan muallimler ise 15 inçi dere· 
ceden başlayıp 25 senede 7 inci 
dereceye kadar çıkmaktadırlar. 

Üçilncü maddeye göre orta 
mektep muallimleri haftada aza
mi (18), lise sımfları muallimleri 
ise azami (15) saat ders almakla 
mükelleftirler. Bundan az dersi 
olanlara diğer mekteplerden 
dersler verilerek bu miktara 
iblağ olunacakbr. 

Bunun haricinde ders alacak 
muallimlerle şeraiti haiz memur 
ve mütekaitlere ders başına ayda 
maktuan ( 8 ) lira ücret verilir 

ve bu bir hakkı mllktesep teşkil 
etmez. 

Uhtelerinde mUdUrUik, mua
vinlik bulunan muallimler hafta· 
da azami ( 12) saat ders ver· 
melde milkellef tutulurlar. 

D6rdllncll maddeye göre vazi
fe stajyer olarak başlanır, sonra 
muallim muavinliği gelir, kıdem 
muavinlikten hesap edilirse de 
terfi muallikten itibaren başlar, 
iki sene zarfında muallim mua· 
vioi olamıyan stajyerlerin vazi
felerine hitam verilir. 

Beşinci maddeye göre Avru
pada tahsilini ikmal edenler, 
mesleğe ilk başlayışlarında (10) 
uncu dereceye alınırlar. Bir müd
det muallimlik ettıkten sonra 
Avrupada tabsi:lerini ikmal e· 
denlerin normal tahsil müddeti 
kidemlerine zammolunur. Orta 
tedrisat muallimlerinin terfii a
ğustosta takarrür edip eylül bi
dayetinde resmi gazete ile ilan 
olunur. 

Orta tedrisat mektepleri mü 
dür ve muavinlerine muallim ik 

Liiift:n .savıfavı çeviriniz 



maa~larmdan başka idari vazi
felerıne mukabil azami hadleri 
aşağıda gösterilen ücretler verilir: 

Orta mektep müdürlerine leyli 
ise 80, nihari ise 50, muavinle
rine leyli ise 50, nihari ise 35, 
muallim mektepleri müdürlerine 
leyli ise 90, nihari ise 60, mua· 
vinlerine leyli ise 60, nihari ise 
40, lise müdürlerine leyli ise 
100, nihari ise 80, muavinlerine 
leyli ise 60, nehari ise 80 lira. 

Bu kanun, ilk tedrisat mual
limlerini muallim ve muallim mu
avini olmak üzere ikiye ayırmış
tır. Muallimler 16 ıncı derece
den başlayıp 27 sene hizmet
ten sonra 7 inci dereceye çıkar
lar. Muallim muavinleri ise 
19 uncu dereceden beşlayıp 
8 sene sonunda 17 inci dereceye 
çıkarlar. 

llk tedrisat muallimlerinin 
terfii için terfi edecek muallim
lerin, listeleri maarif müdürleri 
tarafından vekalete gönderi
lir. Ve bu iş ağustosta tekar· 
rfir edip eylülde ilan olunur. 
Muallim muavinleri imtihan verip 
muallim olmadıkça fazla terfi 
göremezler. Vekalet, bunlan 
mecburi imtihaJ!a da sevkedebi
lir. Baş muallimlere aynca 
tahsisat verilir. 

Kanunun üçücü kısmı ilk ve 
orta muallimler hakkında veri· 
lecek hükfimlere dairdir. Burada 
yazıldığına göre bir muallimin 
bir kıdem müddetini doldurabil
mesi için muntazaman maarif 
hizmetinde bulunması lizımdır. 

Vekiletin mezuniyetile memleket 
haricinde tedris işile uğraşan 
veya hususi mekteplerde ders 
verenlerin bu iş müddetleri gibi 
meb'usluk, askerlik seneleri de 
kıdeme zammolunur. Terfi için 
vazifede muvaffakiyet şarttır. 

llk ve orta tedirisat muallim
lerinden orijinal ve kıymetli e
serler yazanlar darülfünunun 
takdiri halinde bir sene kıdem 
zammile, tedrisatta mutat fev
kinde muvaffakiyeti sabit olan· 
lar takdirname veya bir sene 
kıdem zammile taltif olunurlar. 

Gene bu kanuna nazaren ilk 
ve orta tedrisat mildür ve mu· 
allimlerine işledikleri cürümle
rin nevine göre ihbar, tevbih, 
ders ücretinin kesilmesi, maaı 
kesiJmesi, kıdem indirilmesi, 
derce indirilmesi, istifa etmiş 
sayılmak, meslekten çıkarılmak 
gibi cezalar verilecektir. Kanun 
bu cezalann ne gibi cür!imlere 
karşı ve kimler tarafından ve
rileceğini göstermekte Maarif 
inzıbat meclisleri ile maarif 
vkaleti inzıbat komisyonlannın 
vazifesini tasrih etmektedir. 

Çıf tçilere vardım edilecek 
Ankara, 8 (Telefon) - Tevzii 

arazi kanununa müsteniden top· 
raksız çifçilere toprak verilmiye 
başlar.mıştır. Kanununa Müste
niden icra vekilleri kararile köy
ceğiz kazasında Değne çifliğinin 
10600 dönümü 1370 nüfusa, 
Kalınkaz çifliğinin 12870 dönümü 
1128 nüfusa, gene muğlanın Ka
raman çifliğinin 17855 dönUmil 
1450 nüfusa dağıtılmıştır. Bu 
suretle 4000 e yakın topraksız 
çifi.çi toprak sah~bi olmuştuştur. 

Yahşihan nahiyesi 
Ankara, 8 (Telefon) - Anka

ranın Keskin kazasına bağlı 
Yahşihan nahiye merkezi Kınk
kaleye nakledildi. 

Günün siyıueti : 

Fransa - ltalya 
Fransa hariciye nazın M. 

Briyan ile İtalya hariciye nazırı 
M. Grandinin Deyli Heralt ga
zetesi vasıtasile yekdiğerine olan 
mukabelelerinin üzerinden birkaç 
gün geçtiği hklde, her iki taraf 
muhteriz ve ihtiyatkar davran
makta ve müzakere vadisin~ 
yanaşmamaktadırlar. 

Esasen iki recülü hükumetin 
beyanab dikkatle gözden geçi
rilirse Fransa ve ltalya arasında 
bir uzlaşma husule gelmesi im
kanının nekadar müsteb•at oldu
ğu anlaşılır. 

M. Grandi Deyli Heralde 
olan beyanabnda gayet kat'i 
davranmış ve demişti ki " Sizin 
mütehassısınız yamnızda, benimki 
de yanımdadır. Bir masa etra
fında toplansmlar ve müzakereye 
başlasınlar. M. Briyan girince dört 
saat müsaade istedi ve sonra 
müzakereyi reddetti. ,, 

H. Briyan M. Grandinin bu 
sözlerine hayretle mukabele 
ediyor. Tam uzlaşıldığı sırada 
•' Livurno ,, nutkunun ve bunu 
müteakiben "Floransa,, ve "Mi· 
lan,, nutuklarının tesirile vaziyetin 
müşevveşiyet peyda eylediği ka
naatini izhar eden M. Briyan 
''efkan umumiyenin sUkiin bul
ması için birkaç hafta geçmesi 
icap eylediğini söylemektedir. 

M. Briyanın işaret ettiği veç
hile Düçenin muhtelif İtalyan 
şehirlerinde söylediği ateşli nu
tuklar Fransız efkin umumiye
sini ziyadesile teheyyüce getir
mişti. M. Müsolininin Avrupa 
ittihadı hakkında Ünited Pres 
delaletile neşreylediği makale bu 
teheyyücü teskin edecek mahiyet
te zühur etmedi. Düçe dünya 
yüzünde mevcut büyük ittihat
ların müşterek bir unsurun tesi
ri altmda husule geldiklerini ifa
de etmekte ve Avrupada henüz 
böyle unsurlann bulunmadığını 
işaret eylemektedir. Düçe harbi 
umumiden mütevellit umumi bir 
hoşnutsuzluğun büküm sürdüğft 

müddetçe ittihat imkanının mev-
cut olmadığını açıkça söyliyerek 
Fransızların "akvamı mağlube" 
ve harp mes•ulleri sıfatını ver· 
diği milletlere nevama zahir 
oluyor. 

Böyle bir hareket "Versay" 
muahedesinin siperi arkasında 
sinen Fransa için en şedit bir 
taarruz sayılır. Fransızlar Versay 
muahedesinin olsun onu takip 
eden diğer muahedelerin olsun 
değişmesini hiç bir zaman kabul 
etmezler. " Düçe ,, ise açıktan 
açığa harbi umumiden doğan 
bütün muabedelerin tetkik ve 
tadil taraftarıdır. 

Bir Tunus, bir Suriye mesele
si Fransa ve ltalya arasında mü
tekabil tavizlerle hallolunabilirdi. 
Ancak muahedelerin tekrar tet
kiki gibi şimdiki Fransayı te
melinden sarsabilecek bir tek
lif ortaya atıldıkça Fransa ile 
ltalyanın uzlaşmagına imkan ta
savvur edilemez. Ve böyle de· 
vam edip giden bir vaziyetin 
ancak ve ancak iki milletin çar
pışması ile nihayet bulacağı mu
hakkaktır. 

.At. ~ıu: 

İtilafname 
Ne zanıan teati edilecek 

Atına, 8 - l\lusadd:ık TUrk- Yunan 
itil!fnamesinin teatisi bir kaç gün sonra 
Avrupadan gelecek olan Yunan hariciye 

nazınnın a \'d;!tine talik euıhı iştir. 

(Ağrı) hadisesi 
karşısında 

Dört sene evvel şark vilayet
lerimizde bir Şeyh Sait 

isyanı çıkmışh. Bu isyanm şekil 
ve vüs'at itibarile ehemmiyeti 
bugünkü Ağrı dağı hadisesinden 
büyük idi. Bununla beraber 
Tilrk ordusunun kahir savleti 
karşısında o geniş isyan hareketi 
pek kısa bir zamanda tenkil 
edildi. Tabii Ağrı hadisesini 
bertaraf etmek için Genç isya
nına nisbetle daha az bir him
met kafi gelecektir. Bu noktai 
nazardan ortada endişe edilecek 
hiç bir şey yoktur. 

Y almz Ağrı dağı hadisesinde 
fazla olarak teessürümüzü mucip 
olan bir cihet vardır : Bu da bu 
hadisenin membaı Tnrk toprak
larında olmayıp lran hudutların
da bulunmasıdır. Iran garp hu
dudunda bulunan ( Makü ) han
lığı adeta Türkiyenin dahili ve 
harici emniyetine suikast için 
kurulmuş bir fesat ocağı haline 
gelmiştir. 

Ağrıdağı havalisine tecavüz 
eden eşkiya (Makü) den yardım 
alıyor. Hududumuza tecavüz 
eden eşkiya arasında doğrudan 
doğruya lran aşiretleri görülüyor. 
Türk kuvvetleri Ağrı eşkiyasını 
takip ederken (Makü) havalisin
den lran kazaklari geliyor, ta· 
kip edilen eşkiyanın ailelerini 
İran topraklanna taşıyor. Ve 
saire ve saire... Ve bütün bun
lar hudutlanmızın asayışını ihlal 
eden eşkiya karşısında tedip 
vazifesini yaparken bükUmet 
kendisine çok samimi bir dost 
diye el verdiği Iran hükumetini 
şekiler arkasında adeta bir hami 
gibi buluyor! 

Vakıa hükümet henüz kara
rını resmen vermemiştir. Fakat 
şimdiye kadar Şark hudut ha
disesi hakkında gelen haber
lere göre vaziyetin Türk-İran 
dostluğu ile telifi müşkfil olaca
ğı da meydandadır. 
Ağndağı hadisesinin tertibi 

ve ihzarı noktasından ihti -
mal ki iran hükiimetinin doğ
rudan doğruya alakası yoktur. 
Bn hadise belki diğer bazı ec· 
nebi unsurların yardımı ile ha· 
rekete geçen Ermeni ve Kürt 
ağalarının eseridir. Fakat hadi
sede İran hükumetinin doğru· 
dan doğruya amil vaziyetinde 
olmaması bu hükumeti mes'u
liyetten kurtarabilir mi? Madem 
ki şark hudutlarımızın asayişini 
ihlal edenler İran topraklarmdan 
geliyorlar. Madem ki Türk ten
kil kuvvetleri karşılarına çıkınca 
bunlar gene iltica yeri olmak 
üzere İran topraklarını buluyor
lar. Sonra gene müsait bir za· 1 

man bulunca yeniden İran top· 
raklannda silahlanarak hudut
larımıza giriyorlar ve burada 
devletin emniyetini ihlil ıçm 
ne mümkün ise onu yapıyorlar; 
o halde iran hükümetini tama
men mes'uliyetten azade tutmak 
kabil olabilir mi? 

Eğer Ağrı dağı havalisinden 
hudutlarımıza tecavüz eden eş
kiyanın tahrikinde iranlılarm ha
kikaten hiç bir methali yok ise 
bu vaziyet ayrıca İran hükume
tinin de asabiyetini uyandıra
cak bir sebeptir. Çünkü bir ta
kım ecnebi unsurlar iranın haki
miyeti altında bulunan topraklar 
üzerinde kendi arzusuna ve si· 

ET 
FEDA 

Y . b• ' enı ır macera .... 
Mesrure iki karde,şi bir sui kast teşebbüsünde~ 

haberdar edince ..• 
-80-

- Yalan söylemediğimi zan
nederim ki tecrübe ettiniz. 

- Evet, fakat g5rüyorsunuz 
ki Şam kum gibi askerle dolu. 
Şehrin dışı da içi de Sultan için 
hiç bir fedakarlıktan çek1nmiye
cek, onun için ölmeği nimet bi
lecek kahramanlarla dolu. 

- Buna rağmen sui kast mll
kemmel bir surette hazırlanmış, 
ve tatbik edileceği gün de ka
rarlaştırılmışbr. 

- Senin bu tertiplerden ma
lumatın var mı? •.• 

- Evet bütün tertibatı bili
yorum ... 

- O halde anlat ..• 
- Sui kast bu akşam icra 

olunacaktır. Sinan tarafından 
gönderilen fedayiler evvela Sul
tanı öldürmeğe çalışacaklar, on
dan sonra sizi arayacaklar, ıizi 
de öldürdükten sonra Melikeyi 
arayacaklar, onu götürebilirlerse 
götürecekler götüremezlerse onu, 
da öldüreceklerdir. 

Haldun gene itiraz etti : 
- Peki, sen bunları nasıl öğ

rendin ..• 
- Bunlan çok kolay öğren

dim. Mahut mukaddes yüzük 
bili yanımdadır. Bu sabah bu 
tarafta esrarkeşlerden birine 

rast gelmiş, onu tanımış ve he
men yanına sokulmuştum. Esrar
keşe kendimi tanıtmadan ve yü
zumu göstermeden mukaddes 
yüzüğü çıkarmış, bunu gören 
esrarkeş, yerlere kadar iğilerek 

emrime amade olduğunu söyle
miştir. Ben de ona bu taraflarda 
ne için dolaştığını sordum, o da 
bana her şeyi anlatb. 

Haldun da işin ciddiyetini an
lamıştı. Esrarkeşlerin yeni bir 
hamleıile kamalan ve hançerle
rile karşılanacaklarında tüphe 
yoktu. Haldun kardeşinin yü
züne bakmış, demin bezgin-
likten başka bir şey duymıyan 
gencin yeni maceraya iştiyak 
duyduğunu sezmişti. Fakat Mes
rure sözünü bitirmemişti. Zeki 
kadın sui kastin yapılacağını 
da öğrenmişti. Mesrure iki bi
radere sordu: 

- Bu yeni macera ile karşı
laşmak için kedinizde kuvvet 
hissediyor musunuz? lkisi de ce
vap verdiler: 

- Evet. .• 
- O halde size sui kasdin 

nasıl yapılacağını anlatayım, 
gece yansında Sultan Salahatti
nin odasını bekliyen muhafızlar 
değiştikleri sırada değişen sekiz 
muhafız yerine gelecek olanlar 

yasetine karşı bir nevi sui kast 
hareketi tertip ediyorlar de
mektir. 

Bu taktirde İran hükümetinin 
yapacağı şey ancak şundan iba
rettir: Türkiyeye karşı hiç bir 
sui niyeti bulunmadığını isbat için 
müşterek tenkil hareketi yap• 
mak, yahut hududu tashih etmek 
gibi vaziyetin istilzam ettiği 

her hanği bir tedbiri kabul 
etmek. 

sahte bir emir ile başka bf 
yere gönderilecekler. onların ye 
rine onların elbiselerine benziyel 
elbise giyen sekiz fedayi ilet~ 
yecek, Sultanın odasına girerel 
onu öldürecek, ondan sonra sil 
anyarak öldüreceklerdir. s~ 
buna göre tedbir alınız. 

Haldun cevap verdi : 
-Fazla tedbire hacet yok. Çili 

kü bu gece, gece yarısında mır 
hafızların zabiti biziz. Sultanın a 
dası önünde biz bulunacağı• 
F edayiler içerde Sultanın odaS 
önünde bizimle karşılaşacaklar 
Ve muvaffak olurlarsa ilk eVl'~ 
bizi öldürecekler. Anlatılan et 
rarkeşler bunu da hesap etmif 
ler, ve Sultandan evvel bizdell 
kurtulmağı tasarlamış!~. Şimd 
vaziyeti buna göre . muhakeı:JJ' 
edelim, ne dersin kardeşim .... 

- Diyecek bir şey yoktut· 
Sekiz fedayiye karşı durabilece' 
ğimizi zannediyorum. Biz onlar 
la dövüşürken her halde dı.şar 

daki muhafızlar imdada yetişir 

ler. 
- Ya sekiz kişiye karşı du

ramazsak... O zaman SultanıO 

ölümüne sebebiyet vermiş ola' 
mazmıyız. 

Mesrure söze karışb: 
- Bana kalırsa siz şu şekilde 

hareket ediniz. Muhafızlar aeği' 
şerek muhafız kılığındaki feda' 
yiler içeri girdikleri zaman bun' 
ların yüzüne karşı «durunuz Sr 
nanın oğulları» diye bağırınız ve 
bunların üzerine şiddetle h.UcuOI 
ediniz. Esasen siz fedayileri ta' 
nıdığmızı gösterir göster ~ 
mez onlar sizin üzerinize he• 
men atılacaklardıri. Siz de lahıl 
fevtetmiyerek bağırınız ve imda• 
dın yetişmesini temin ediniı. 

( Bıtmedı) 

Stalin ve T roçki 
Mösyö Stalin Sovyetlerin siya• 

seti dahiliyesi hakkında söylediği 
bir nutukta T roçki için demiş" 
tir ki: 

" Biz gerek T roçki partisi 
üzerine, gerekse sağ cenah• 
galebe çaldık. Şurası muhak" 
kaktır ki hali hazırda fırkamıı 
merkez komitesini tamametl 
ihata etmiş bulunuyor. Senevi 
raporun mutaleası dolayısile cer~ 
yan eden müzakeralta ba:ıı 
hatipler eski muhalefet rüesa• 
sının siyasetleri ve aldıkları 
vaziyetler hakkmda kat'i ve 
sarih beyanatta bulunmalannı 
istemişlerdir. Sağ cenah muanı• 
lanndan Olyanof fırkamız iltl 
teşriki mesaiye hazır olduğun1J 
söylemiştir. Diğer bazı murah" 
haslar Troçkinin menfada bd" 
lunması hakkında sualler irat 
ettiler. Komonist mevkibini idare 
edenler Troçkinin memlekettetl 
uzakta bulunmasının hükiimetill 
saltası nazarından meşrut oldu
ğunu beyan etmişlerdir. Bu nefi1 
bir ihtiyacı kat'idir. gayesi Troç· 
kinin şahsı karşısında yüksele11 
mukabil ihtilal temayülatuıı 

durdurmaktır. Troçki hali ha" 
zırda Sosyal demokrat fırkasınıtl 
en namdar reisi olduğundaıı 
Rusyeye avdeti r.ıevzuu bahs" 
olamaz.,, 
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"VAKiT ,,iN SEH IR HABERLERi ) Memlekette Vukuat 

Adliyede: M h l' b d l Emanette 

V 1. M h•tt• B u te ıt mü a e ede 
Kağızmanın Faslı koyil Cİ\'annda bir 

otomobil soyulmuş ve şoför mu:ıvini öl· 
dürülmüştür. Suçlular takip ediliyor. a ı u ı ın . QQ Mübeccel H. 

Alf!IJ'ldndeltl tokat diıvaı
nua malutlıemed, 14 Tem
mıudlı lamitte b"flıyor 

Abmtl Hamdi Ef. isminde 
bir toflr tarafmclan nli vekili 
... -L--:-: M-L~- B 

Yeni bir ekip teıkiline 
karar verildi Bmanet vardım etrnlyecek ml 

Karaağacın Denşa kb) ünde bir kişi 
öldiirülmüştitr. Öldüren adliyeye veril· 
mi~tir. 

....-- UllHUQ • aley• 
hine tokat davuı açılmq, Bey 
otla Udnci sallı ceza mahkemesi 
valilerin en yakın villyet mer
kezinde muhel e ne edilmeleri 
icap ettiji kaydile, ademi aall
biyet bran ftl'lllİf, evrak mtld
dei ummailikçe izmit makke
nabae g&lderilmiftir. 

Temmuzun on d&rd&nde 
lzmitte muhakemeye bqlana
cakbr. ı.ticvap celaeainde dava 
edllenin ..... bulunmuı JAzım 
selcliilad• vekilleriie birlikte 
Muhittin B. de mahkemeye 
aidecektir. 

Op. Emin B. 
Alqlıindeld dava reddelonda 

Şelaremaaeti tarafından sabık 
tehremİDİ Emin Bey aleyhine 
~oltaz ~at iddiuile ıooo 
lirahk ~tazminat davua açd
IDlfb. Bir mllddettenberi devam 
eden bu dava neticel . • e1UD1f ve 
emanetin resen bu mesele için 
mahkemeye m8racaat aaWıiyeti 
~ reddedilmip-. 
Kesık baş tahkikatı 
Ke.ikhq ftk'umdaa maznun 

O.eri daftDek mretile alllm&ne 
•bep olcluldan noktuandan hak· 
~ tahkikat yapdu jandar-

aJ haldanclaki tahkikat de-.am 
~ •ta ait naırlar..,. 
Weaya atan mtfddei umumilik 
mntaıeaauu YDarak evrakı mO.: 
tiaıtiklite iade etmİftir, 

~alıkçının cinayeti 
D.az.ı.;-=-ect lilahk ·:--u7· e kana Ane H. ı 

mü: emeclea bir lene &Jn otur-- =~~biraz - ~,.. Hikm luıli.fnndalcl ta""' r et 
dmuaecll "'1tlir. ata din de 11...., fahitl 
mektedir. Sokak eri ~e
am ne mretle orta.ncla vak a-97.. ettijine 

=~._~ı ikrar 
•ı-. -uıı ettikl • 

llJl'ICa kan kocanaa mna.-L_enbil 
Yaıi,.tleriaia ele • ..~ 

alaplmaktachr. tetkik olundutu 

Rıh~ ıirketinde 
lomısyon tetkikata 

başladı 
"-i.a Ye iabmbuhua ikbaadJ 

Wrftlfa tetkik edea kollÜaf 
aalan din .,,. a,,. allkac:: 
~ti& temas •tmitler ........ .....,. E:. 
..... Nafia firketler _...;. dal
clartl Felai B. de nbtua lirle 
..... liderek clirekt&ie iki ..: 

.!!-!M~· c .. VUKUAT J 
Bir mağazada yangın 
Din .,....... Kalimaa 

matar•ncla elektirik tellerfnia 
koatalc J.&Pll'••cLın yan 
sık••· Derlaal ~etitea a.,O: 
itfaireti ,._ IU'ayet etmeden ............. 

Tutuşan otumubil 
Dlla akpm Galatada Pet'fenı. 

he puarmdu reçen bir oto
aoll• ..W.811 bltutmaf. bir 

=~ hal4e itfaiye ta................ 

· Muhtelit mllbadele takdjri kıy-
met komisyonu diln sabah M. Ho
lştadın riyasetinde toplanmışbr. 

Bu içtimada mObim mukarre
rat ittihaz edilmit ve bir ekip 
tqkiline karar verilmittir. 

Mtıfettifi umumi M. Labarkın 
riyaıetindeki bir heyet 2 TOrk 
2 Yunan murabhuile bir Ttırk 
bir Yunan kltibinden mDrekkep 
olacaktır. 

Heyet kendilerine tazminat 
verilmesi icap eden « Etabli " 
Ttırk ve Rumlann Anadolu ve 
Yunanistanda terkettikleri em· 
ilkin takdiri kıymetile iftigal e
decektir. 

Heyet S ay Anadoluda 4 ay 
Yunanistanda dolqacak, sonra 
ıehrimize gelecektir. 

Bu 9 ay zarfında mahallen 
elde edilen malilmat llç ay zar
fında burada tesbit edilecek Ye 
faaliyetin tam birinci senesinde 
herkesin tazminatım tesbit ede
cektir. 

Başpapas 

Eyip sulh mahkemesine 
celbolunacak 

Eyip aullı mahkemesi ıayanı 
dikkat bir davanın rüyetine bq
lamışbr: 

Dava bundan 10 • ıs sene ev· 
yel patrikaneye verilen bazı eş
yalar arasında bulunan tarihi 
kıymeti haiz b · a bol· 
~""'·d JI • IDlf ve.. •ili 
rOklene •Drilklene bu zamana 
kadar gelmiftir. 

Eyip mahkemesi bu mesele-
den dolaya bqpapauın tabadeti
ne mtıracaat etmek Gzere mah
kemeye celbine karar vermiıtir. 

KQ9Qk haberler 

claiei humaiye mlltekaitleri -
Dahiliye vektled mubasebel hususiyeden 
mUf alan memurlar için yeni bir tekaüt 
kanunu hazırlamaktadır. 

Havluculuğa rağbet - Memle
kette yeril havlu ve dokumaya rathet 
artmlftll'. Ralbet bu tekilde devam etti-
11 takdirde gelecek sene dokumacılar bir 
sanb'alda çalıflcaklar ve fenni tezgthlar 
kullan1CJklarchr. 

Uyuz koyunlar - Halkalı zltut 
mektebinde 800 Merinoa toyunu oyuz 
olmaftur. Mektep bunlann tedavisi için 
b~ biri 300 liraya mal otan bttflk ban
yo havuzlan yaptırmaktadır. 

Patata fiatlan - Bu sene pata 
a.,,s mahsulü bollaşmlf ve &dar S ku
rup kadar inmişdr. 

Ttırk-Fnnmz ticaret oclua -
Pariste yeni açılan Türk - Franm ticaret 
oduanın umumi Udpllglııe it ban
kasmın ahit Utibi umumisi Kazım 
Rıfat B. tayin edllmlşdr. 

Aart •tadyum - Emanet tehlrde 
!iri bir stadyum lnflllD• dddf sorette 
meşgul olmıya karar vermlftlr. Bu hu
suata teluimizin marof sporcuları davet 
edilerek fikirleri ııoralac:ator. 

Balıkçılık - Babkçlhk müt.ehusı
a Veberman Bandırma dvaruıda 
tetldkaaa bolonmaktadır. Balıkçılık mek· 
tebinin bu sene Boğua nakli ve Bey
koz kasrının mektebe Wıtisl çok mub· 
temeldlL r 

Gayri mtlbabmer - Gayri mu - ı 
badlller cemiyedDln ala aylık kongresi 
IS temmoz sut 14,80 da Tiirt ocaıuı- ı 
da aktedilecelcdr. f 

Şeker ve petrol inhian -
Şeker ve peaıol inbisanmn tasfiye mua
melul dUn blanitdr. Lahıaardan açıkta 
kalan memurların bir kısmı mOsklnt. tli• 
tUn idarelerine yedqtlrllmlf, açıkta ka· 
)anlara tazminat verilmişdr. 

Bir retikımiz Ttırkiye güzellik 
kıraliçesi Milbeccel H. a ema· 
netin yardım edeceğinden bah
setmektedir. 

Dnn alikadarandan birine 
sorduk. b6yle bir yardımdan 
ademi malOmat beyan etti. 

Gazi köprüsü 
Gazi k6prils6 projesinin mtl

nakasaya konmua bir ay daha 
geri kalmışbr. Bu mllddet zar
fında proje tızerinde tetkikat 
derinleştirilecek ve sonra milna· 
kasa Avrupanın muhtelif ıehir· 
lerinde ilAn edilecektir. 

Bir çocuk bahçesi 
Emanet ıehirde ikinci bir ço

cuk bahçesi açmak için tetki· 
kat yapmaktadır, Bahçenin Be
tiktq semtinde olacajı tahmin 
edilmektedir. 

Maarifte 

Maarif müdürü 
Bir ey mOc!detle mezun 
Maarif müdürü Haydar bey 

rahatsız olduğu için bir ay me
zuniyet almıştır. Haydar bey 
yakında tedavi için AYnıpaya 
gidecektir. 

Amanullah Han 
Sabık Efgan larah Amanullah 

han latanbula gelmek &zere 
tommqzun 18 inde Romadan 
hareket edecektir. 

Tevfik Kamil B. 
Muhtelit mDbadele bq mu

:rll)J»a11 J' emk Klım1 beJ dha. 
gayri miibadiller cemiyetini zi. 
yaret ederek takdiri kıymet 
itlerini tetkik etmiştir. 

ORTA OYUNU 
Anadolubisarında Ktıçnk m 

maireainde Klçlk lamail efendi 
ve kumpanya11 tarafından her 
cuma gllnleri icrayı labiyat edi· 
lecektir. 

Acıpayamın Kızılpınar kö~·ünden Hü
seyin! öldüren üç kişi adliyeya veril
miştir. 

Koçbisarda birkaç yolcu soyulmuş
tur. Soyanlar adliyeye verilmiştir. 

22·5-930 raporunun 11 inci madde· 
sindeki ıoygun vak'ası faillerinden biri 
yakalanmışnr. Üçü takip ediliyor. 

ee 
Akıl Hıfzıssıhhası cemi

yeti kongresi 
Akd Hıfzıuıbhaaı cemiyeti faa 

liyetine devam etmektedir. Şimdilik 
TDrkiyedeki intiharlar ve genç· 
lerin yapbklan cDrtımler hakkın· 
da iki etüt hazırlanmaktadır. 

Cemiyet eylül •onlarında kon· 
gresini tophyacakbr. Bu iki etnt 
kongrede okunacaktır. Cemiyet 
aynca bir mecmua neıredecektir. 

Kasıt mı var ? 
Hevkeltraş Melek hanımın 

6lifmlJ etrllfında dedikodular 
Geçenlerde Haydarpqada A· 

kil Muhtar Beyin seririyabnda 
tedavi olunurken vefat eden 
heykeltrq Melek Hanımın 6lilmD 
yeni dedikodular uyandırmışbr. 

Melek H. m ailesi beşinci hu· 
kuk mahkemesine milracaat ede
rek zevci Sabri Beyin zevcesini 
teammilden basta bırakark reçe· 
teleri kasten yaptırmadığım id
dia etmif1erdir. ----

Eyipliler 
Bir mltlnfl Jf,~Rm~ 

iMlvorlar111 da -
Eyipliler Unkapıbıı-Eyip tram· 

vayı hatb inşaabnm tehiri do
layısile bir miting yapmak Ozere 
bnkamete mGracaata karar ver
miflerdir. 

Maamafih Şehremini Muhittin 
B. ia Vali 11fatile bu mitinge 
mllaaade etmiyeceğine ihtimal 
nrilmektedir. 

Her peyi 

ELEKTRİK 
Vantilatörleri 

SATIEd 
VfRfSiYf 

Setllır. 

Metro Han • Tlhıel 
meydanı, deyoğlu= 
Elektrik evi-Beyazıt· 
lataabul-Muvakkat· 
hane çaddesi No. 
83 Kacbkly = Şir
keti Hayriye imke
leai No.10,0skOdar 

KOLUMBiANIN 
18543 Seni rüyamda gördüm 

18544 Güzel bir bacak 
Plaklarım alınız. 
Nf:RKİS Nt ve LALELİ 
HANIMEFENDİLERİ 

• 

VAKiT 
9 Temmm Çarıamba 9JD 

Hariçte 

1 aylat Kmuı 1SO 
3 • • 
6 • • 
12 • • 

Safer 
1349 

400 
750 

1400 

Bu geoekl Ay 

dahilde 

800 
1450 
2700 

Gane,m Jofrqa: 4,37 - 6ab,,: 19,43 
Agın tlofuıa : 20.18 - bolı11 ' 3,21 

Namu •akitleri 
~ Ôlle ..... Alıtıa- Ymc ..... 

1 U1 iZ.it il.it lt,4S 11,43 l,ID 

&va ı 
Hava buıtın kısmen açık 

kısmen bulutlu olacak rllzglr 
lodos esecektir. 

Dün saat OD ıs de Azami 
hareket 28 derece idi. • Radyoı 

Bu aktam Ankarada 
Sut 19 R. C. orkeıuuı: 

1 - Mendelson: Hebriden overdlr. 
i - Smetana: Vatanım 
3 - Rahmaninof: Serenat 
4 - Mune: Fantezi Vemr 
5 - Ştraus: LAdf mavi Tmıa 
6 - Lulgan: Mart Loren 
Sut 20 - 35 aJans haberleri. 

.. 20 • 50 de Caz. 

Günün müzayede ve 
münakaıalan 

& Oda ıakımı balı ve saire lltlfl: 

Fatihte Saraçane ÇlfflSIDda S. ıo 
& Ev eşyası lltıfl: Blnbirdirekte 

No. 15 S. Ao,30-12 
& S.alık r.y ve at Fatih Atpa· 

zan S. O 
& Ekmek, peynir, tasar ve şeker 

ayn ayn puarbkla: Yüksek mühendis 
mektebi mübayut komisyonu S. l 4-15 

& Erzak manakuası, Gureba has
tanesi için: Evkaf levazım idaresi S. 15 

-=aı-m----------------·· Sinemaları 

Alkaıar - 1-IU:lmel c1baa 
Alemdar - dlkltçl pe!ı 
8efiktq Hilll- Çarın J&Teft 
Ekler- Pereltlt 
Elhamra - Üç ndı:lb 
Emal - Silik çehreler 
Frauız - pal illerle 
Majik - T alıll Tot 
Melek - aenl •vdlm 
Opera - Ebedi muamma 
Şık -Kaanon 
Slreyya ~dıkay-Porterde bir aec:e 

Karşıyaka gülü 
lzmlrde çıkan Anadolu pzetell 

(Karfıyab Gülü) namile 1ıaklk! bJr qt 
ve alle maceruını neoretmlye brar ver
mlf, bu haber üzerine lzmir mublthlde 
büyük bir dedikodu başlamlf, buı ze. 
vat mahkemeye müracaat ederek nefd-. 
yatın men'lne teşebbüs etmitlerdir. 

Anadolu gazetesi, bir heyed hubkl
ye ile istitare ettikten tonra neşrlJ8 
durduracak kanunt bir mani olmadllt 
neticesine VISll olmuştur ve l 1 temmuz. 
dan ldbaren tefrikaya bqlamıye karar 
vermişdr. 

--...ıflllleeı&---

Konan Doyl öldü 
Dlhı Londradan gelen bir tel· 

grafa g&re lngilterenin meıbur 
muharrirlerinden Koaan Doyl 71 
yqında olduju halde vefat 
etmiftir. 

Sir Artllr Konan Doyl. bitin 
dlbıyada bilinen ve muhayvel 
macuaıan lezzetle okunan Şarlok 
Holmllün mllbclüdir. 

"V AKIT ,,a abo
ne olunuz 
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··--------------------------------------------------------------------------- Tütün inhisarı uı1111n1i ıı1üdürlü-
• 8 Temmuz 930 

Tah kurusu, pıre, sinek, sivrisi- Borsalar ğunden: 
nek, Qüve, örümcek, hamam bö- 7 Ü 
ceği VC air başar ah yumurtalarile _Açıldı Kapandı ton yerli malı • • 

çıvı 
beraber kat'iyen imha eden Kambyo idare için yerli malı olarak 70 ton çivi pazarlıkla mubayaa edi-

llnsilfz liran Kr. leceJl.inden taliplerin her gün gelip nUmuneleri ve şartnameyi gör-

cil"ği kazanmaktadfır 
FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yanya ucm· 

dur. Kokusu latif olup kat'iyen leke yapmaz. İnsanlara, hayvan
lara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. 
Devairi devlet, mUessesatı milliye ve hususiye, Seyriaefain, Hi
laliahmer, mektepler, hastaneler, sıhhat yurtlan, büyUk otel ve 
lokantalar, vapur kulJlpanyaları FAYDA iıtimal ederler. 

Şişesi 50, tenekesi 75 son derece sağlam ve 10 ıene 

• teminatlı. pompası 75 kuruş 
Hasan Ecza Deposu· Toptancılara tenzilat -· 

e Hayriyeden: 
Yaz mevsimine mahsus seyrtiaefer qfesi Temmuzun .onuncu 

per§embe günü sabahından itibareıı tatbik , ~~ecektir. Tarifeler 
kişelerde satılmaktadır. 

[oefterdarhk ilanları 1 
ESKiŞEHİR DEFTERDARLl

GINDAN - Maili inhidam bu
lunduğu Belediye heyeti fenni
yesi raporundan anlaşılan Arifi
ye mahallesinde m~mleket kil
tüpanesi ittisalindeki Rum mek
tebi binası tarihi ilandan itiba
ren 20 giln müddetle müzayede
ye çıkarılmıştır. Taliplerin yev-
mi ihale olan 20 - 7 - 930 tari
hine mUsadif pazar günU saat 
15 ten evvel yüzde 7,5 dipozito 
akçesi makbuzu veya muteber 
banka mektubunu hamilen def
terdarlıkta müteşekkil komisyo
nu mahsusuna müracaatları. 

Yüksek I\1P.ktepler müba
yaa t komisyonundan: 
Prevantoryum ile Gazipaşa, 

Dumlupınar ve Hakimiyeti Mil-
liye yatı mekteplerinin sadeyağı 
ihtiyacı kapalı zarfla mllnakasa
ya konulmuştur. 31 temmuz per
ıembe günU saat 16 da ihale 
edilecek olan sadeyağını itaya 
talip olanlar yüzde yedibuçuk 
pey akçelerini Fındıklıda yllksek 
mektepler muhasebesine tevdi 
ederek alacaklan makpuzu ka
palı zarf içine koymalan lazım-

dır. Her mektebin alacağı mik
dar ve evsaf şartnamelerde yazı-
lıdır. Şartnameler her gün yük
sek mektepler muhasebesinde 
görülebilir. 

1914 ten beri nasıl ve ne 
derece lisan öğre

tiyoruz. Beyazıt'tan Divanyolu 
Firuzağa camii yanına nakleden 
Kız-Erkek Ziya lisan tedrishane
sinde iki ders dinleyiniz: 

Da rüşşaf aka ya talebe 
alınıyor 

1- Darll11afakaya talebe kaydı 
muamelesi temmuzun 15 inden 
ağustosun 15 ine kadar devam 
edecek ve 15 ağustosta kayıtlar 
kapanacaktır. 

2 - Mektebe kabul ıartlan 
şunlardır: 

A - Anadan babadan veya 
yalnız babadan mahrum ve muh
taç olmak, 

B .......,_ Uk mektebin 4üncil ımı
fma terfi etmiş veya bu derece 
tahsil görmüt olmak, 

C - Yaşı 10 dan aşağı ve 
13 ten yukarı olmamak, 

D - Bu ıartlan haiz olanlar 
arasında Türkçe kıraat, imli ve 
hesaptan yapılacak mUaabaka 
imtihanını kazanmak, 

E - Müsabakayı kazananlar 
alınacak talebe miktarından fazla 
ise bunların tabi olacağı kur' ayı 
boş çekmemek, 

3 - Talipler ilk müracaatla
rında hüviyet cüzdanlarını (nü
fus kağıdı ), mektep vesikalan, 
azamt bir ıenelik çiçek aşısı ve
sikası, ııhhat raporu ·ve 3 adet 
vesika fotoğrafı getireceklerdir. 

Vlşl kaplıcaları sulan· 
nııı kuvvel şart esinden 
maada eğleocelerinln 

her nev'lnl dahi cami· 
dlrlcr. Hıuta ba neş'ell 
muhitte h

0

utahfını U· 

nutur H ,ıra bıılurı 
Tafsl1At Syndlcat d'· 
llDdltlatlve VtCHY den 
alınabilir. 

i(n 
LA QetNE Ol!S 
VILL ' 

.. TL. matablU Dola ıs 
Frank meleri ve pazarlığı için 14-7- 930 pazartesi gllnll saat 10,30c!a Ga-
Ltret )atada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 
Belga 
Drahm 

ls. Frank 
Leva 
Florlıı 
Jl(aroıı 

SUiar 
Peıeta 

Mark 
Zloti 
PenrO 

to Ley Kunış 
ı Türt lirası Dinar 
" Çervoueç Kuruş 

Nukut 

J bterllo Cf ng'lllıt) 
t Dolar (Amerlh) 

20 frank [Fransız 
20 Liret (ltalya ' 
O frank 1 Belçika] 

Drahmi (Yunan] 
frank [lsvıçre/ 

O Leva 1 Bulıar J 
t Florin [Felemenk) 

Kuron (Çetoslovalı ) 
ı Sllınr !Avusturya] 
1 Peıeta (ispanya] 
1 RayşmarlılAlmanya 
ı Zloti !Lehistan , 

ıt7 

s ı~ 
81i 

Vilayet daimi encümeninden: 
Vilayetler 930 senesi büt~elerinin bir arada tab'ı ve teclidi 

kapalı zarf usulile 20 temmuz 930 pazar günü saat on bire kadar 
münakasaya konulmuştur taliplerin teminat ve teklif mektuplarını 
vakti muayyene kadar encilmene tevdi eylemeleri. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli keıfi dokuz bin altıyüz doksan lira altmış beş kuruıdan 

ibaret Yalova mektep binasının tamiri kapalı zarf usulile 20 temmuz 
930 pazar günü saat on bire kadar milnakasaya konulmuştur ta· 
liplerin idarei hususiye baş mimarlığından alacakları ehliyeti fen
niye vesaikile teminat ve teklif mektuplarını vakti muayyene kadu 
encilmene tevdi eylemeleri. 

El' aziz vilayetinden: 
El'aziz-Erzincan yolunun 25 inci kilometrosunda vaki 216 metre 

açıklığında 37529 lira bedeli keşifli pertek köprüsü altı ay zarfında 
yapılmak üzere 24.6.930 taribindenitibaren 14.7.930 tarihine kadar 
yeniden kapala zarf us~ile münakasaya konmuştur. ı Pengö IMacarlstaıı 1 

20 Ley [Romanya) 
O Dinar IYugoslovyaJ 
ı Çevooeç 'Sevyet 

Altın B 
Mecidiye h~~ 
Bantno 1 

Taliplerin münakasa kanunu mücebince yüzde yedi buçuk niıbe
tinde temioab muvakkateleriyle teklif varakalarını yevmi ihale olan 14. 
7 .930 ıalı günUne kadar El' aziz nafia idaresine göndermeleri ve daha 

1 ziyade maltlmat almak isteyenlerin El'aziz, İstanbul nafia idareleri
ne müracaat eylemeleri . 

, ıcaret ve zahıre 
flatlu Tıcu.t -- k&&l~-llttt 

Bu Aday 
Ynmu,ak 
Sıinter 
Sert 

tarafu.d- 'Hrilml tir 

Okb.ı 
Au.ml Aeıart 
K.P. K. p 

12 ıs ili 
12 3~ 

- Zahireler -
10 2o 12 

xavdar 7 1() 
rp~ 5 2.5 6 

Mısır 7 22 
fu~!Me 

.Zayller 

10 

Emvali Eytam idaresine verdiğim pey 
akçesine mukabil aldığım 2-6·930 tarih 
ve elit I ,2 defter J 47 numaralı makbuzu 
zayi ettiğimden hükmü olmadığını ilAn 
ederim 

Şehremini Saraçdoğan maha1lesinde 
mütekait Sait 

§ Askeı1 tezkeremi .zayi ettim yeni· 
sini alacağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. 

Şibln Karahl.sar viltyeti Aseki karyesi 
U% oğ'ullanndan 810 tcvellütlil Ali 

lstanbul m!ntalf.ası ticaret müdür· 
ıoıtındtn= 

Memleketler araaında nakliyat 
ve muvualat Tiirk anonim 
tirketinin 30 haztran 930 
tarihinde ictima etmjş olan 
heyeti umuaıiyesinde ekse
riyet hasıl olmamış olduğundan 
28 temmuz 1930 tarihine mOsa· 
dif pazartesi günil aabah saat 
11 raddelerinde ikinci defa ve 
ayni ruzname ile heyeti umu
miyenin ıureti adiyede Galatada 
Çinilirıhbm hanında birinci katın
da klin merkezinde içtimaı te
karrUr etmiıtir. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
1 - Mecliıi idare ve mUra• 

kip raporlanoın kıraati. 
2 - 1929 ıenesi bilinçoıu

nun ve kir ve zarar heaabatının 
tetkik ve tasdikile Dlecliıi ida
renin ibraaı. 

3 - 1929 senesi zarfında mec
lisi idarece muvakkaten intihap 
edilen 2 azanın taıdiki memuri· 
yeti ve inhilil eden 2 azalık hak
kında karar ittihazı. 

4 - Meclisi idare azalarına 

(Mahkeme ve icra.ilanlarıl 
İstan ulda em ia gtımrUğii civa
rında saliin iken elyevm ikamet
gihı meçhul Tilccardan KUpeci 

oğlu Hacı Dimitri efendiye: 
L s.~üdarda lstanbul (j nCl icra 

memurlutundan: 
Bakkal Fehmi efendinin Üs

küdarda Selman ağa mahalle
sinde vaki , malQmUlhudut 99 
No. da arsadaki hissei şayiasına 
tarafınızdan mevzu haczin fekki 

/star.bul 3 ünctı icra memurlutandan: 
Bir borcun temini istif ası için 

mahcuz ve satılması mukarrer 
müstamel kadeh ve bardak ve 
bira çekmeğe mahsus makine 
korniş masa ve sandalye ve sa
ire açık artırma sure tile 14-7-30 
tarihine mllsadif pazartesi ıUnü 
saat 9 dan ona kadar topane 
rıhtımı önUnde satılacaktır. Ta-

hakkında Üsküdar hukuk hakim- liplerin memuru mahıuıuna mn
liğinden istihsal eylediği 26-5-30 racaatlan ilan olunur. 279-74 
tarih ve 930-432 No. lu ilim 
mevkii icraya vazedilerek tara
fınıza berayı tabliğ tastir kılman 
ödeme emri ık4metg4hınızın 
meçhul olması hasebiyle tebliğ 
edilememiş ve ilanen tebliğat 
icrasına karar verilmiş olduğun
dan tarihi ilAmndan itibaren 
nihayet bir ay zarfında 930-993 
dosya No. aile Üsküdar icrasına 
müracaatla bu bapta bir itirazı-
nız varsa dermeyan eylemeniz 
lizım gelUp aksi takdirde bir 
ayı takip eden ilk hafta nihaye
tinde takibe ıelihiyet geleceği 
malum olmak ve ödeme emri 
tebliği makamına kaim olmak 
Ozere illn olunur. 

verilecek hakkı huzur mikdannın 
tayini. 

Nizamnamei dahilinin 60 ıncı 
maddcai hükmüne tevfikan itbu 
ikinci içtimada hazır bulunan 
bi11edarlann temsil ettikleri ser· 
maye mikdan ne olursa olsun 
birinci içtimada mllzakere olun· 
mak Uzere ihzar olunan ruzna-
me hakkında icrayı müzakere 
ve itayı karara selihiyettar ola
caiından if bu ikinci içtimada 
bulunmak isteyen hisıedaran 
ni~amoamei dahilioin 67 inci ve 
Ticaret kanununun 271 inci mad
desine tevfikan yevmil içtimaa 
tekaddOm eden 7 gün zarfında 
şirket merkezioe mUracaatla 
hisselerini tevdi ve mukabilinde 
duhuliye varaklanm almaları 
rica olunur. ('279-76) 

I<adı~~Y sulh mahkemesi icıa da· 
/resinden: 

Bir deynin temini için mahcuz 
ve satılması takarrür etmiı . olan 
33 adet koyun 10-7-1930 tari
hine tesadilf eden perıenbe gtlnll 
sabah saat 10 dan 12 ye kadar 
KadıklSyUnde kumlukta açık 
arttırma suretile aatılacakbr. Ta-
lip olanların mezktlr glln ve 
saatta mahallinde hazır bulana
cak memuruna müracaat eyle
meleri ilin olunur. 

lstanbal 5 inci iCl'a dairesinden: 
Mahcuz ye füruhtu mukarrer 

bulunan Esekı markalı bir adet 
otomobilin ikinci artırma ıure• 

tile Beyoğlunda Taksim meyda
nında 16-7-930 tarihine mftsadif 
çarıamba gtlnil saat 12 den iti
baren ıatılacağınden talip olan
lann mahallinde hazır bulunacak 
memuruna mllracaatlan ilin olu-
nur. (79-279) 

/stanbul /Jçüncü icra daire!indtnı 
Bir borcun temini istifası için 

mahcuz ve satılmaaı mukarrer 
müstamel kadeh ve bardak ve 
bira çekmeğe mahıuı makine 
korniş masa ve aandalya Ye ıa

ire açık artırma suretile 14-7·30 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 9 dan ona kadar tophane 
rıhtımı önünde satılacaktır. Ta
liplerin memuru mahsusuna mü
racaatları ilan olunur. 
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5 - WW.lara ...... _ ... 8 ·~ ec:Q eftak Yeaaik 1t1nlarclır. 
A) Fotıoinfla ..,_ tak 
B) llr ....,ı ı.c. er..ı YeJ& NllDea muaddak IUl'etl 

tleblamell 
0
....,_.

9 
.._ etmemif qı phadetnameai ( Ap aaba-

tar ..... •Hm--.~ aak.t U.. ftJ& orta mektep hekimleri 
...,...) 

c) ...... balaaclaldan ..a. .. lwletMme "1a tahaU eyledikleri mebtebln fotot-
Y9J& keaa fototrafta •• teferruatb tudilmameai. 

D) Ail_.. " kenctw.1a 
daldan IWrlrmcta •hallt hnl.A-~-~ Ye f6bret tabibi bulanma
.......... --.cmun lototnfb n muaddak bir 

1) Alklll .. ..,. orta •ekte 1 

Gazi Muallim mektebi 
Teşkilalı ve kabul şartları: 
Gazi muallim mektebi bir ilıaarl •e bir mesleki kıaamclan 

m&rekkek ylbek dereceli Ye leyli bir muaalim mektebidir. 
lhzarl kaamm tedria mtldeti iki HDe olup ikinci HDede ta· 

lebe fen Ye edebiyat tahelerinden birine ayrılır. Mektebin ibza· 
rl kumım bitirenler mealeld kaama pçerler. Mtaleld imam: 

1 - Riyaziye, 
~-Tabliye. 
l - Tarih Ye CoirafJa. 
4 - Edebiyat. 
5 - Peclapji. 
Şubelerini haYidlr. Mealeld 111belerin tahail mlddeti Gç 16-

matlrdir, bu tubelerden birini bitirenler orta mekteplerle muallim 
mekteplerine muallim olurlar. 

Mealeld imam mezunlan Dar&lfoaun Fea Ye Edebiya tube· 
leriae girerek tlç llmeatir daha deTamdu IOIU'a lilan lmtlhanma 
iftirak etmek hakkını kazanırlar. 

Gazi muallim mektebinin ihzari laamıu qaplald prtlan 
aiz talebe kabu olunur. 

1 - Vllcudu aatlam Ye k1IMlnm olmak. 
2 - Yap yirmi Gçten fazla olmamak. 
3 - Dk muallim mektebi memnu olmak. 
4 - Mektebe kabul için yapalacalc mlaabab lmtihınıada 

muvaffak olmak. 
Mektebin lhurt laammın mlabaka imtlbı•ma sirmek lati

yenJer temmuz 1930 nihayetine kadar ilk muaWm mektepleri 
mtldlrl&lderlne ye muallim mektebi bahu11myu yerlerde orta 
mektep mtldlrllllderine mlracaat etmelidirler. Y apalacak mlaa· 
baka lmtibanlarmm tarihi iki ajaltOI camarteli Ye dart ..,._ 
uarteıt gtbaleridlr. imtihanlar maalllm mekteplerinde bahm-
mıyu yerlerde orta mekteplerde tahriri olalarak yapalacakbr. 
bntihan 1Uallerl Gui M.,.JUm mektebi mldlrlltladen slncle
rllecektir. 

Gazi muallim mektebinin mellekl lalmı• lburt la1111uu biti-
renlerden bqb apjıdakl prtlan laals Mnle• ela kabal olanar. 

1 - Vtıcadu -tlam •• lm11111m olmak. 
2 - Y 8f1 Jlrml betten fula olmamak. 
3 - u.eden memn olmak. 

A) Muleld k11mm pedagoji ...... ıeçmek IPI iUarl 
Jpjriiiija pmelaen ene! Dd..... • •eldep maaDlmlllf ,.,.. 

m 1f bulunmak ..,ttır. 
B) Mesleki laaam 1Dbeleriae pecek liH mezunlan 20 eylll 

1930 tarihine kadar mektep mlldllrlftiilne mlracaat etmeliclirler. 

Köprü münakasası 
Nafıa vekaletinden: 
Ktıtabya Yillyetincle Klltabya-Karalaiaar yolanda yapılacak olan 

(34960) lira (10) kurut bedeli ketifll Ponukçayı k6prllatl iDfaab 
kapah arf aeuliyle mliDakuaya konullDaftar. 

Talipler mtıaakııa evralam ,armek kere nafaa Yelclletl yollar 
:umam m8dlrl8ilne, latanbal " Kotahyada Nafıa Bqmnbendialik
lerine mnracaat edebilirler. 

Mtlnak- ewala oa lira bedel mukablllade Nafıa •eklletl yol
lar umum mldlrltliladea almabilir. 

Mlnakuaya iftlrak etmek isteyealeria mlnalcaaa .-aiti umu
miyeainin ikiaci madde8i mucibince ehliyet velikalannı Nafaa vek4· 
letiae ihaleden Od glln e•el ibraz eylemeleri ye «66,. aumarah 
mGzayede m&nakııa Ye ihallt kuunu alıkAmma tevflku buırbya• 
caldan teklif mektuplarım 26 Temmaı 9!0 cuawt•I .... 1Ut 
.. 15., den eni Nafıa Yeklleti Mlatefubk makama tndl eyle-
meleri llAn ohmar. · mektebla tab'l oldup Ye la P ere kabul olandap takdirde brcl pıt tanw•• T9Ja 0 eatı kanan talimat emri eaulan bili , _____________________ _ 

"-clWnln birer tealablt ~~... kaba! edecetine dair Yeli•in Ye kabul ıarlllea talebelerin kabali kayıtlan ile dabili jurDal edilme-
~ lerl mnfettlflikten aynca •erilecek emir lllerlae yapılır. 

F - Sarala .,im halinde ıezer ..ı.1!L1! ba-•--L 8 - Orta mekteplerin birinci " Udncl mdlanaa almacak 
... .......... --.... ... ıa o'-•......_ ( -.... ı- " maruı olanlar temam• Konya ye Enlncaa uktırt orta m-1.&-•.me Ye 
W-1' •• ....... - --.. ba aibi butldaklkrclu b' •il L ,._...,_ tebe ....-den ene! maltl ald ın e mea· lçlncl amda almac:ak olanlar Jetanbalcla Ye ..... bahnwa U• 

tipten plabnbr. Ve oıam•na :ad bllabara anlaplaa talebe mek· kert lilelerle Erlincaa Ye KODJ11 orta mekteplerine n mlfettiflik· 
llatlJu olaun muarlf Yeliaiad adar o telebe için hllk6metçe tea Y.Uecek tertibat ~e ıhnıcıldvdlr. U. ddnci dewre 
.. " ._ ı...11 bir ıamanc1': =n ettirilir ), ve Teli bahmma- 11111flanaa kabal ecllleeek olu talebe temi_. latanbaldald n 
.._.._ eYlealrM mektep terle etmek inene •• zabit Banadald ukerl llaeler lhtlyacma slre almacakbr. 
MWnnda notsllkçe muadclak ~ tamamen tedl1e edeceji 9 - M&aabaka lmtiham yapalclıiı takdirde oa birinci 11mfm 

Ye n teahhlltnameal. mlllabaka lmtibınıaa temmuma 25 ft cliferleriaia apatoma 11 
G - Pecler •• nldeli bayatta d_,,_, 

" tatil ... mada me1m1 gidecek :"-" ~ ~eliıinia • kim olacajma iade bqlamr. 
clalr muteber bir YeaikL ııe kımm nezdıne ıidecefme 10- Taliplerin kabull kat'i eaarlne kadar yapacakları muraflar 

kendilerine ait olap rerek bmalann Ye prek biç kabul edilmeyen-
H - H.,.tl Dhlyeal •llmldbı merteb lerin bu yoldaki muraflan hakkında ukerl UHler biç bir taab· 

heet ....... ftJI muayene komisyonlannnı ~~ olan (~eri bir bitte bulanmıılır. 
Mcllllıl)e fallmataemmlaln maaddel (A) latanu ::, biUyeti 11 - Kaydtl kabul komiqoalan af&ildald U.. Ye orta mek-

.ı..' - lhhtellf llDlflara kayt olaıaaa W.be mlktan kabal edile- teplerde açılıalr 
miktarda fula ile matllp 1-.itl bala olınllr ara•nda llmf· 1 - Kaleli U.9linclea (yalmz ildaci dene talebe&• itin) 

ı... ... Tlrkçe yabana dil, rlyuiyat, tarih, cofrafya ve tabi· 2 - Habcoila U.e.mde (Jalmz bblad elene talebel• için) 
iJat d....ı.md• tahriri mlllabaka imtihanı yapabr. 3 - Buna lilıllncle (Jalmm birinci ve lldDcl talebeler için) 

7- M...L&-1.dekı UJda •--bul komi.v-•---- •--..1 4 - Konya Ü•mcle (yalam birinci dene talebeler için) 
_.,. IUI -ıVUIU"lllal IUI,,. ve 1a7am 5 - Eniacaa lilıemade (Jalmaa Wriaci ctW• talebeler içia) 

Seyrisef ain 
Merkez acenteli: Galata Köpni ba~ında 
Beyotlu 2362. $ube acentesi M:ıh· 

mudiye Hanı altında lstanbut 2740 

lskenderiye süra 
postası 

( 1 Z Ml R) Yapuru 11 Tem· 
muı Cuma gilnfl Aat 13 te 
Galat,a nbbmmdan hareketle 
erteli ubah lzmire nracak 
Ye aym g&n&n akfamı lımir
de.. kalkarak Pazartesi İsken
deriyeye Yaracakhr. lakende
riyeden Çarşamba kalkarak 
Cuma lzmlre varacak ve &t
ledea aonra lzmirden kalkarak 
Cumarteli atıedea aoma t.
tanbula relecektir. 

latanbal - lakenderlJe yol· 
culan için: 

Lira 
Birinci kamaralar • ıao 
ikinci • 80 
O çanca • «> 
Gtıvene yemeblı 20 

Bir yolcmma azimet " ••
det biletlaiD aYdet kuman
dan ytlzcle yirmi bet, Gç veya 
daha fasla n8faalu bir aile 
oluna ylzde otuz; Ye iç veya 
daha farla nnfuala ailelerin 
uimet bUetleriaclea ylzde 
OD tw.aillt • 

lrı•• ikili pesllsı 
(KARA.DENiZ) •apara 

10 Tem .. P.,...,. ıkp• 
Gallta nbh•mdan laareketle 

=i1.,~5&:.: 
Glreloa, Trabaoa, Rbe, Hopa· 
ya srldecek Ye d&alfte Pazar 
üe1elile Rize, Sina-. Of, 
Trabsoa, Polatlıane, GİrelOllt 
Orda, Fataa, s......., Sinop 
lnebolaya uİflyarak ,elecektir 

( GOLCEMAL) vapura ta
nfmclaa yapdmakta olan ( iZ· 
MIR SÜR'AT> poltalan 14 
Temmuzdan itibaren badema 
her hafta lstanbul' du pazar
tell lmalr' dea çarpmba ı&n· 
leri 1Ut 14,50 da kılkır. 

(MERSiN SORA n pOlta1an 
da 16 Temmuzdu itibaren 
her hafta ı.taabuldaa CUf&ID'" 
ba ılhıleri aaat 11 de kalkar. 

Yelkenci VAPHN.ARI 
Karadenl& po1ta1t 

VAT AN , 1-?m':. 
Ça11amba 

akf&IDI Sirkeci nbbmmdu 
banketle (Zoapldak, lnebola, 
Samaun , Ordu , Gireama , 
Trabzon , Sllrmene , ve 
Rlle ) ye azimet ve aYdet 
edecektir. 

T afıillt için Sirkecide Yel
kenci hanında lelin acentuma 
müracaat. Tel. lstanbul : ısıs 

SADIK ZADE Nbım 
VAPURLARI 

Mlnlı llrll • 
mantaram kamaralan havi 

Üruzanr..::.":Per.10 
....... 

be akpmı 18 de Sirkeci nhb
mmclaa hareketle (Çanakkale, 
lmir, Gtlllllk. Budrum, Fethi· 
ye, Antalya, Ye ller
a) • azimet Ye avdet ede
cektir. Tafllllt için Sirkeci: 
Alliye ha birinci kat Sadık 
zade Nizam Tapanı acenteli· 
tine mllracaat. Telefon latan· 
bul 4240 



' 

r <uclrubc• ,.ıuıu:ı ... ,,,,. •• ,.,, ltte.\alıı.n•ıılı,,.._ 
Gutteyc gcndcrt'ecd: mektcplann üzerine idare içinse (İdare) yuıya 

alt &c ( Yu.ı) ~arctl konulmalıdır. 

'"~'•11 ••ltw-r'•"" ~•t•nrtırp., lııacU •clıc'"c"'~nm .. ,,twp?era T '"'""' ,.,..,., t 
h7hı. 111.-C'.an •• Gfalaım a hc.'trfcala:<laa lene rH'wJ c.'cfflcl!,, 

DarUlfünun emanetinden: 
Türkiye cümhuriyetinin bilyfik banisi ve ilk reisinin ismine iza

fetle ve (Gazi Mustafa Kemal mükifab) namile ilmi bir mükafat 
tesis edilmiftir. Bu mükAfat 1500 liralıkbr. Demokrasiye ve Cüm
huriyete ve bilhassa Türkiye cumhuriyetine ve demokrasisine mü
teallik ve isim ve mevzuundaki ulviyet, ciddiyet, ehemmiyetle mü
tenasip ve ilmi usule müstenit olarak yazılmış en iyi eserin sahibi
ne cümhuriyet bayramı olan 29 teşrinevvelden bir gün evvel ita 
olunacakbr. 

Eserler, eylülün birine kadar kabul edilecektir. 
Eserler makbuz mukabilinde emanet kalemine tevdi edilmelidir. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umumi Müdürlüğünden: 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisan idaresinin lstanbul içinde 

kamyonla bir sene zarfında yapbracağı nakliyabn mllnakasa ruse-

We 15-6 930 tarihinde ihalesi muarrerken görlilen lllzum llzerine 

münakasa temdit edilmiştir. 22-7-930 tarihinde mütaaahhide ihale 

edileceğinden taliplerin ıartlan anlamak ve pey stlrmek için umum 

Müdürlük ticaret şubesine mllracaatlan. 

•ROBERT KOLEC 
Koleo k11mı - Ali mühendis kııml - Sanayi kurları 

15 temmuzdan itibaren her perıembe ve cuma günleri saat 9 dan 
12 ye kadar mOracaat kabul olunur. 

Tapo 're Kadastro U. l\1üdür1ü
ğiinden ~ 

Dairemizin yeniden teclidi mukarrer defterler için yirmi gün 
müddetle mllna'kaaaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti ve defterleri 
görüp anlamak için 112 buçuk liralık itibar mektiıbu ve yahut 
deftardarhğın depozito ilmfihaberini hamilen tapu dairesindeki mü
bayaat komisyonuna müracaatliın. 

Mahrukat münakasası 
Yüksek baytar mektebinin bir senelik ihtiyacı olan kırk ton 

kok kömür0,_100 çeki odun, 3000 kilo meşe kömürü 24 temmuz 930 
perşembe günü saat 14 de ihaleleri icra kılınmak üzere kapalı zarf 
usulile milnakasaya konulmuştur. Talip olanlann ıeraitini anlamak 
llzere hergiln ve ihale günü saat 14 te Defterdarlıkta iktisat mu
hasebeciliği mUbayaat komisyonuna müracaatları. 

lstanbtıl giimrükleri başınüdürlii

ğünden 
1930 senesi haziran ili klnunuevyel 
1931 senesi kinunusani ili mart 
1930 senesi yıllık birinci kısım 

Aylık istatistik 
mecmuası 

İstatistik mecmuası 

Yukarıda yazılı mecmualann tab'ı için aleni münakr.sa yapılacakbr. 
Buna iştirak edecek olanlar mahfuz nümunelerile şartnamesini gö
rebilirler. MünaknNl 19·7-930 cumartesi günil yapılacağından talip
lerin o gün saat 14 te tem!nat evrakile birlikte komisyona müra
caatlan. 

= SAYISI HE~ VE~OE & KU~UŞ --
MATBAA VE iDAREHANE: 

ISTA;\BGL. BabıaU. Ankara caddesinde •VA KIT YURDU. 

a Tel 1970 (ldare)t97I (Yazı)t202 (Kltapı Telgrafı Vakıt. Posta ktıtusn ı 46 

T b b l d. · ı· d §AKITı;J ra zon e e ıye rıyase ın en K.. ..k T' 1 570 hektar sahayı ihtiva eden Trabzon şehrinin mevcut haritia UÇU 1 an afl 
muntazaması üzerinde müstakbel pilanının tanzim ve tesbiti Trap- ... Her rlla ae.,.ahmv ~ 

b 1 d. . .h d' liv• d . d . . d •••••••••Tarife••••••••• zon e e ıyesı miı en ıs gın e mevcut şartnamesı aıresın c ve : 1 Defalık kanış SO : 
kapalı zarf usulü ile 24-6-930 tarihinden itibaren 14-7-930 tarihine : 2 50 

: 
kadar yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiıtir. Şehir pilaDI :. S • • 

65 
: 

yapmakta ihtisası olanlann şimdiye kadar vficude getirdikleri eserler ! 
4 

• • 
25 

: 
hakkında belediyemize malumat ve vesaik ita eylemeleri ve 14-7-930 : .h • l • : 

.h. d .. k . t d'l v. d dd . . e 1 iivaç ka mavın-ı • 
arı ın e muna asa ın aç e ı ecegın en mU eti muayyenesı .ıar- • k d ( • 

d T b b 1 d. · · 
1 1 

. .1~ 1 • caya a ar azaml 100 • ın a ra zon e e ıye rıyasetine mfiracaat ey eme erı ı an o unur. : 10 defa) ilı!n edil-· : 
: mek üzere maktu 1 : Yüksek Maadin ve 

Sanayi Mühendisi 
Mektebi 

Leyli ve meccani olan bu mektep atideki şubeleri havidir: 

ı - Yüksek maden Mühendisliği. 
2 - Yüksek sanayi Mühendisliği. 
Bu ıubelerin tahsil müddeti 4 senedir. Mezunlar staj için Avnı

paya gönderilir. Münhasıran lise mezunları kabul olunur. 

3- Maden meslek tubesi. 
Bu şube madenlere jeometr ve başçavuş yetiştirir. Tahsil müd

deti 2 senedir. Orta mektep mezunlan imtihansız, ilk mektep me· 
zunlan imtihanla kabul olunur. Aıgart yaş 18 dır. 

Orta mektep mezunlarının kat'i mtıracaatlan için 25 temmuz 
930 tarihine kadar mühlet verilmiştir. 

Duhul imtihanı yapılmuma lllıum görOldüğtı takdirde mahal Ye 
zamanı icra gazetelerle ilin edilir. 

Tedrisata bir teşrinevvelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mu
amelesi baılamışbr. ıstidaya melfuf 6 foto ile Yesaik ve sıhhat 
raporunun Zonguldakta mektep mildOriyetine irsali. Müdüriyet 

Şehremaneti ilanları 

Pangaltıda Mektebi Harbiye karşısında merkez kahvehanesi 
yanındaki manavlık sergisi bir sene için açık müzayede ile 
kiraya verilecektir. İsteyenlerin 7 Ağustos 930 perşembe günü 
on beşte daire encllmenine müracaat eylemeleri. 

J Jandarma. ima.lata.nesi ilanları 1 
jaadarma imal4t~nrsi miidlrlyetiaden: 
Yerli imal edilmif olmak here 617 adet demir efrat karyolası 

kapalı zarf mOnakasa usulile satın alınacaktır. Münakasa 14 temmuz 
930 pazartesi giinti saat 14 te Gedikpaşada jandarma imalathane
sinde yapılacaktır. Şartname imalAthaneden verilir. Teklifnamenin 
tarzı imlbı ıarhıamede mlinderiçtir. 

Vilayet daimi eı1.cıl.meninden: 
Küçük ayasofyada üç odalı mirzeban hanım medresesi icare 

verilmek üzere 30 temmuz 930 çarşamba günü saat on bire kadar 
milzayedeye konulmuştur taliplerin encumene müracaatlan. 

Vila;~ei daimi encümeninden: 
Çakmakcilarda valde hanı oltında otuz altı hissede otuz hissesi 

idarei bususiyeye ait 29 - 86 No. dükkan icare verilmek ütere 30 
temmuz 930 çartamba günü saat on bire kadar müzayedeye ko· 
nulmuştur. taliplerin encümene müracaatlan. 

Emvali metrüke müdürlüğünden: 

Satılık rnuhtelifülcins çini 
Galatada kalafat yerinde Ostlbüdiler caddesinde 1-3 numaralı 

dilkkAnda mevcut olup 18658 adet mikdarında tahmin olunan 522 
lira kıymeti mukaddereli muhtelifülcins çininin 28-7-930 tarihine 
milsadif pazartesi günü saat 14 te pazarlık suretile icrayı müza
yedesi mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 teminat makbuzlarile lstan
bul Milli emlak müdilrlüğilne müracaat eylemeleri. 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

Köhne malizme satılması 
T optaşı, Çapa, F eriye ve Galata depolarında mevcut 8889 kilo 

kanaviçe, 479 kilo çul, 4498 kilo ip, 269 kilo marka bezi ve 500 
kilo ambalaj pazarlıkla satılacağından talipl~rin her gün gelip şart
nameyi görmeleri ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkateleri ile birlikte 16-7·930 çarşamba günü saat 10,30 da 
Galatada miibayaat komsiyonunda bulunmaları. 

• • • Abonelerimizin her Uç aylığı için • • • • bir defası meccanen! • • • 
: 4 satın ıeçen !IAnların faz!a ~aun : 
• için 5 er l.."tıru' z:ımmolunur. • 

········-· ••••••••••••••• 1 
Sattlık - Kiralık 

Satılık hane - Fatih: tramvay 
tevekkuf mahalline beş dakika mesafede 

· ]skenderp:ışa mahallesi Nuribaba sokağın
da üç odayı muhtevi 21 No. lı hane 
satılıktır. 

Satılık iki hane - Fatihte yen 
küşat olunan Fevzip~a caddesi üzerinde 
miiceddet ve metin olarak inşa edilmiş ha· 
vadar ve ne1..aretli hanelerin biri altı 

od:ılı diğeri ayni mahalde tramvaya bir 
dnkika mesafede üç odalı ve miktan k!fi 
bahçeleri olan hane ehven fiatla acele 
Mtılıktir. Talip olanlar sabahlan aaıt 

9 - 12 akşamlan 7 buçu~a kadar Fatihte 
askerlik şubesi yanında Cilmhuriyet kıtı· 
athanesinde komisyoncu Rüştü Beye 
müracaat eylemeleri. 

İş arıyanlar 
Uzun müddet -satıcılıkta bulun

muş iyi Türkçe bilir bir matmazel ma· 
ğazal:ırda iş aramaktadır (V AKIT R.) 
rümuzuna müracaat 

Türkçe - Fransızca ve Rumc~ 
bilen bir matmazel aileler nezdinde 
mürebbiyelik yapmak istiyor. [Vakıt K.] 
riimuzuna müracaat 

Fransızca ve Türkçe yazm&Rw- muk· 
tedlr bir matmazel müesseselerde dakt#l~· 
luk yapmnk arzusundadır. I~aremlzde I.. 
adresine müracaat. · 

Alım - Satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış Re· 

mlngtqn markalı Türkçe, lngilbıce kftv
yeli. idarede 11 numaraya müracaat 

Acele ve kelepir sahide peru
kar salonu - Ayda azamt 400 as
gari 300 lira hasılat temin eden kadın 

:rve erkek peruklr salonu satılıktır. 
Kadıköyiinde Rıhtım boyqnda odun 

tüccarı Orakyan beye müracaat 

Müteferrik 
Müraraat evi - Y ııkında açılıyor. 

Bu müessesede ashabı mcsalihin her ne
vi mürııcaatlan kabul edilecekdr. 
-----~------ ~~~ 

T ercUman ve - Alım, satım, icar, 
isticar, ıkraz, ıstıkrnz her lisandan tercü· 
me, yazı, hususi dersler. 

Galata Köprübaşı Mehmet Ali 
p:ııa han No. 33 

Kasımpaşa Uzunyol No:lO -
Fotoğrafh:ıneml katiyen satacağımdan her 
ne suretle olursa olsun a!Aknsı olanlann 
1 O gün 1.arfında müracaatlan. 

il 
%ıı111uııııı11111ıııı Gaip çocuk ııı11111ıııı1t11111 
~ Bundan on beş gün en·el deniz 
l hamamına gitmek üzere evden çıkan -
§ on iki yaşlarında kısa pantolonlu si- ( 
~ vah elbiseli Mehmet Ferit ismindeki J 
~ ~ğlum o gündenbcri avdet et· ~ 
~ meml~tir. Görenlerin insaniyet namın 1 
§ Beylerbeyinde Burhaniye polis mev- § 
~ kilne haber venneleri rica olunur. ı 
~ Annesi: Nazmiye 
~mıııunıııııııııınıııııı•ııııııııııııııı111111ıııııınınıınıı11111111f1111n 

Doktor 

Ihsan.Şükrü 
Sinir hutalıklan mlltehuıua 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 1 
kadar Tepcbnşı 73. Tel Beyoğlu 

862, Kadıköy 49 

Mse'ul wüdür:Reftk Ahmeı 


